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Resumo 

 

O presente estudo teve por objetivo analisar a perspetiva de treinadores de 

Andebol do escalão de Iniciados da Associação de Andebol do Porto em 

relação a fatores táticos-técnicos considerados importantes para a realização 

de um jogo eficaz nas fases de ataque, defesa e transição. A amostra foi 

constituída por dez treinadores de equipas masculinas da Associação de 

Andebol do Porto, todos os dez homens adultos. As informações foram 

recolhidas através de entrevistas individuais utilizando um guião de 

perguntas. As entrevistas foram conduzidas pelo investigador, estudante do 

2º Ciclo em Treinamento Desportivo, especialização em Treino de Jovens. O 

tratamento das informações recolhidas foi realizado através do método do 

Discurso do Sujeito Coletivo. Os resultados demonstram que os treinadores 

de andebol relativo à fase ofensiva no aspecto individual entendem que a 

tomada de decisão é um quesito essencial para o jogo ofensivo eficaz. Em 

relação ao aspecto de grupo entende a execução da tomada de decisão, 

permutas, circulação da bola, circulação dos jogadores, bloqueios, 

penetrações sucessivas, écrans e “passa e vai” permitem um jogo ofensivo 

eficaz. No que diz respeito ao jogo na sua fase de transição ofensiva os 

treinadores são a favor de estimular a transição rápida defesa-ataque e 

entendem que a eficácia pelo treino de jogos reduzidos e dar-se por meio do 

contra-ataque direto e contra-ataque apoiado. Para impedir a transição 

rápida do adversário para o terreno de ataque, os treinadores entendem que 

a recuperação defensiva deve ser feita regularmente. Na fase defensiva, 

aspecto individual, há um entendimento que a postura defensiva e velocidade 

de deslocamento são importantes para a eficácia defensiva individual. Ao 

abordarem os meios coletivos defensivos de grupo, os treinadores indicaram 

que trocas defensivas, ajudas e contra-bloqueios promovem uma defesa 

eficaz. Em suma os resultados permitiram identificar variáveis tático-técnicas 

relevantes para os treinadores para cada fase do jogo. 

 

Palavras-chave: ANDEBOL, TREINADOR, PERCEÇÃO, TÁTICA, JOVENS.  
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Abstract 

 

The aim of this study was to analyze the perspective of handball coaches of the 

Porto Handball Association Initiates level regarding tactical and technical factors 

considered important for the realization of an effective game in the attack, 

defense and transition phases. The sample consisted of ten male team coaches 

of the Porto Handball Association, all ten adult men. Information was collected 

through individual interviews using a question guide. The interviews were 

conducted by the researcher, student of the 2nd Cycle in Sports Training, 

specialization in Youth Training. The treatment of the collected information was 

done through the Collective Subject Discourse method. The results show that 

handball coaches regarding the offensive phase in the individual aspect 

understand that decision-making is an essential requirement for effective 

offensive play. Regarding the group aspect understands the execution of 

decision-making, exchanges, circulation of the ball, movement of the players, 

blocks, successive penetrations, screens and "go and go" allow an effective 

offensive game. With regard to play in its offensive transition phase, coaches are 

in favor of stimulating rapid defense-attack transition and understand that the 

effectiveness of training in reduced games is through direct counterattack and 

counterattack. Supported. To prevent the opponent's rapid transition to the 

attacking ground, coaches understand that defensive recovery must be done 

regularly. In the defensive phase, individual aspect, there is an understanding 

that defensive posture and travel speed are important for individual defensive 

effectiveness. In addressing group defensive collective means, the coaches 

indicated that defensive exchanges, aids and counter-blocks promote effective 

defense. Summing up the results allowed to identify tactical-technical variables 

relevant to the coaches for each phase of the game. 

 

 

 

 

Key Words: HANDBALL, COACH, PERCEPTION, TACTICS, YONG. 
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I. INTRODUÇÃO 
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PERTINÊNCIA DO ESTUDO 

 

Os Jogos Desportivos Coletivos (JDC) fazem parte dos desportos 

denominados cooperação/oposição que podem ou não dividirem o mesmo 

terreno de jogo (Galatti et al., 2014). São compostos por elementos táticos-

técnicos, de natureza individual e coletiva, específicos da modalidade e a união 

desses conteúdos resulta na complexidade do jogo. Sobre a complexidade do 

jogo Galati et al. (2014) entendem que as ações são o resultado do conflito de 

de objetivos opostos, com a finalidade de conseguir tirar proveito próprio, não 

sendo fácil revê-las antecipadamente devido aos constrangimentos temporais, 

de frequência e cronológicos inerentes na ação. 

O Andebol é um desporto coletivo de cooperação-oposição de natureza 

dinâmica e complexa, devido ao elevado número de participantes do jogo que 

estão sempre em contato, a abundância de opções oriundas desse contato,  

repentinidade e as surpresas geradas pelo confronto com a equipa adversária 

(Ribeiro & Volossovitch, 2008). Ele pode ser conceituado como um jogo coletivo 

de invasão onde as equipas invadem o terreno do adversário arbitrariamente, 

podendo haver contato físico entre os adversários (Estriga & Moreira, 2014).  

caracterizaram o Andebol como um desporto coletivo de invasão, complexo e 

que os jogadores das equipas utilizam elementos técnico e táticos na tentativa 

de superarem a equipa adversária, seja atacando ou defendendo. 

Nesse contexto tão complexo e dinâmico do jogo de Andebol, emana a 

necessidade da prevalência do enfoque tático do jogo (Ribeiro & Volossovitch, 

2008). A organização do jogo de Andebol justifica que a componente tática seja 

considerada um requisito essencial para o desempenho dos jogadores e da 

equipa. O entendimento da perspetiva tática pela equipa (treinadores, jogadores 

e componentes) permitirá compreender as dificuldades do jogo e responder de 

forma adequada e constante, frente a ação dos colegas e adversários (Estriga & 

Moreira, 2014). Muitos autores têm afirmado quão importante é o ensino dos 

jogos coletivos voltados para tática, na sua compreensão lógica interna e no 

ensino a partir do próprio jogo, abandonando o ensino voltado somente para 
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habilidades técnicas (Estriga & Moreira, 2014), pois os maiores problemas 

apresentados ao jogador de uma equipa é de ordem tática (Garganta, 1998) 

É importante entender que o conceito de tática é muito maior que as ações 

individuais do jogador e presume que há um entendimento coletivo da equipa 

para tornar o jogo eficaz (Garganta, 1997) e os investigadores entendem que 

indicadores de ordem tática podem estabelecer uma relação de sucesso e 

insucesso de uma equipa nas fases do jogo (Silva, 2008). 

E é nesse contexto que o treinador está inserido. Como um capitão com 

o leme em mãos dirige todo o processo de planejamento, implementação de uma 

filosofia de jogo, treinos, explicações, demonstrações, solicitações, seleção de 

conteúdos para os diversos tipos de treino, tudo isso passa pelo treinador e por 

consequência a essas ações influenciam a “leitura” de jogo do jogador (Santana, 

2008). Investigar como esse conjunto de atores sociais (treinadores) percebem 

o jogo e preparam suas equipas para os jogos apresenta um papel relevante 

para o desenvolvimento do desporto Andebol. 

A relevância da investigação deve-se ao fato de que a exposição e 

caracterização das perceções dessa Representação Social (treinadores), 

apontará as tendências quanto ao uso de variáveis táticas (individuais e 

coletivas), almeja revelar o porquê da escolhas dessa ou daquela variável tática 

e pretende dar subsídios mínimos para perceber o que é pensado, ensinado e 

transmitido aos atletas dos escalões de Iniciados em uma realidade situada. 

 

 

OBJETIVO DO ESTUDO 

 

Diante do exposto acima, esse estudo pretende expor a perceção (visões, 

conceções, ideias) de treinadores de Andebol do escalão de Iniciados quanto as 

ações táticas (individuais, grupais e coletivas) desenvolvidas nas fases do jogo 

(ofensiva, defensiva e de transição), consideradas importantes para a realização 

de um jogo eficaz pelos seus atletas e equipa. Dessa forma forneceremos 

informações para a Associação de Andebol do Porto, treinadores e 

investigadores do Andebol, de modo que eles tenham acesso ao discurso 
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coletivo da comunidade de treinadores sobre como eles pensam o jogo 

taticamente, obtendo assim argumentos para estratégias futuras de 

monitoramentos, formações e intervenções. 

 

 

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Este trabalho se encontra de acordo com as normas e orientações para 

redação e apresentação de dissertações e relatórios da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto. 

No Capítulo I descrito como Introdução, contém a justificativa e 

pertinência do estudo, objetivo e a estrutura da tese.  

O Capítulo II foi dedicado a revisão de literatura sobre Andebol; vertentes 

táticas individuais, de grupo, coletivas, a importância tática da tomada de decisão 

no andebol e sobre o nosso posicionamento epistemológico. Essa 

sistematização de conceitos táticos individuais e coletivos de ataque, defesa e 

transição, objetiva apresentar temas que surgirão nas respostas dos treinadores 

entrevistados e servirão de conteúdo útil para a discussão dos resultados. 

Abordaremos o nosso posicionamento ontológico e epistemológico frente a esta 

investigação, o tema referente as representações sociais e discurso do sujeito 

coletivo. 

O Capítulo III intitulado estudo abordará o delineamento metodológico do 

estudo, explicando como os dados foram coletados e tratados, a apresentação 

dos resultados e discussão. 

Capítulo IV será destinado as considerações finais e onde se estabelece 

ilações para o domínio da prática e as limitações do estudo.  

Logo após as considerações finais está a bibliografia utilizada para a 

tecedura da obra. 
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1. O ANDEBOL 

 

O Andebol é uma das modalidades dos Jogos Desportivos Coletivos, 

sendo estes últimos ocupantes de um lugar de destaque na cultura desportiva 

atual (Garganta, 1998; Silva, 2008) escreveu o Andebol como “uma modalidade 

caracterizada pela luta constante entre duas equipas que, tendo em atenção as 

suas características procuram adotar a melhor forma de suplantar o adversário. 

Entende-se que o Andebol é um jogo de invasão e contato que apresenta 

características particulares como a cooperação entre jogadores da mesma 

equipa, disputa intensa pela posse da bola, oposição dos jogadores adversários 

tudo isso ligado a lógica interna do jogo que são: o tempo-espaço, regras, técnica 

e papéis dos jogadores (Estriga & Moreira, 2014; Menezes, Marques, et al., 

2015; Ribeiro & Volossovitch, 2008). 

Sendo o Andebol um jogo composto por uma vasta variação de ações 

táticas, de situações de cooperação/oposição, necessariamente o treino deve 

fornecer subsídios para que o jogador tenha uma boa tomada de decisão, saiba 

fazer uma leitura de jogo adequada e desenvolva a inteligência tática. Uma 

equipa, jogadores e treinadores, necessitam perceber o cariz tático do jogo, para 

poder entender os problemas apresentados durante a partida e gerir de forma 

correta, ordenada e perene, sejam os problemas oriundos de colegas ou 

adversários (Estriga & Moreira, 2014). Nesse universo a tática pode ser 

entendida pela maneira como as equipas se organizam para colocar em ação 

um conjunto de intenções, que permitam superar o adversário quando atacando 

e defendo (Silva, 2008). Percebe-se assim que as preferências táticas coletivas 

de uma equipa influenciam diretamente os comportamentos individuais, dos 

jogadores, na tentativa de suplantar a equipa adversária.  

Dentro do contexto tático coletivo, há um nível “intermédio” 

organizacional, denominado meios táticos de grupo, onde grupos menores de 

jogadores se ajudam para encontrar respostas frente ao desenrolar do jogo 

(Estriga & Moreira, 2014). Para Moreira e Tavares (2004, p. 31):  
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A táctica de grupo, como parte da táctica colectiva, compreende o 

trabalho coordenado das interações directas entre dois ou mais 

jogadores, com o objetivo de criar possibilidades de superioridade 

ou aproveitar as situações de igualdade numérica. Em caso algum 

deve ser interpretado como uma jogada pré-fabricada, mas como 

meio de ataque natural e flexível (3), como são exemplos: (i) o 

passa-e-vai, (ii) as penetrações sucessivas (progressões 

sucessivas ou apoios móveis), (iii) o cruzamento, (iv) o bloqueio 

(bloqueio, écran e cortina) e (v) as trocas (trocas ou trocas de posto 

específico). 

 

Ressaltamos que a tática individual está ligada a capacidade decisional, 

percetiva e tática do jogador conforme declaram Greco e Benda (2010, p. 4) 

quando afirmam que a tática é “um conjunto de processos psíquico-cognitivo-

motor que, em determinado espaço-tempo e situação, conduzem à tomada de 

decisão adequada a fim de cumprir certa demanda do jogo. Outros conceitos 

importantes da tática individual são a conduta efetiva e a intenção tática. Conduta 

efetiva é o resultado da tomada de decisão que se transforma em uma ação do 

jogador, dentro das suas competências técnicas, motoras e da sua capacidade 

avaliativa de determinada situação de jogo. A intenção tática é o fim que se 

pretende alcançar com uma tomada de decisão, o que nem sempre resulta, pois 

tem-se adversários que desejam que esse fim não seja alcançado ou por falta 

de entendimento com os parceiros de equipa (Estriga & Moreira, 2014).  

Em resumo o desenvolvimento dos elementos táticos (ofensivo, 

defensivos, individuais, grupais e coletivos) no jogo de Andebol dão-se de acordo 

com a proposta tática da equipa e ainda, de forma contextualizada, frente aos 

problemas que a equipa adversária propõe (Menezes, Reis, et al., 2016) 
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2. AS FASES DO JOGO DE ANDEBOL 

 

Como o Andebol acontece dentro de um contexto complexo, cheio de 

variações de ações, imprevisibilidade e incertezas, faz-se necessário simplificar 

para compreende-lo. É necessário descodificá-lo para que as equipas possam 

melhorar seu rendimento coletivo e buscarem melhores resultados em 

competição (Ribeiro & Volossovitch, 2008). Buscando clarificar a estrutura do 

jogo, serão descritas de forma atual e concisa, sem ser exaustivo, as fases do 

jogo e suas subfases. Entende-se que o jogo de Andebol é constituído por fases 

que ocorrem de forma sequencial, em que as equipas em embate possuem ou 

não a posse de bola, (Figura 1). A posse da bola define em que fase do jogo a 

equipa se encontra, com a bola na fase ofensiva, sem a bola na fase defensiva. 

Estas fases são compostas por subfases que tendem a ocorrer de uma forma 

interdependente, contudo, não é obrigatório passar por todas elas em cada fase 

do jogo (Silva, 2008). 

 

 

Figura 1. Esquema das relações que se estabelecem entre as distintas fases dos processos 
ofensivos e defensivos (Silva, 2013, p. 12) 
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2.1. Fase ofensiva 

 

O golo é o objetivo do ataque e é o que define o sucesso da fase ofensiva. 

A fase ofensiva apresenta-se como um momento fulcral, pois nesta fase a equipa 

se encontra com a posse da bola e busca marcar golo, obtendo o sucesso da 

fase ofensiva. Nesse processo, de busca do golo, a equipa se ancora à tática 

coletiva, em ações táticas grupais e individuais, com a clara intenção de causar 

desequilíbrios na defesa adversária, suplantá-los e desfrutarem de 

oportunidades de superioridade numérica ou posicional para realizarem o remate 

ao golo. 

A fase ofensiva inicia-se quando a equipa entra em posse de bola e 

termina quando a equipa defensora reassume essa posse e controle. Após o 

controle da bola os procedimentos ofensivos passam por um processo de 

progressão em direção a baliza do oponente. (Silva, 2008). Para Anti et. al. 

(citado por Silva, 2008) as fases do jogo ofensivo dependem de três fatores: 

eficácia da defesa, tempo para assumir o controlo da bola e a estratégia definida 

em conjunto com a evolução do marcador. A equipa na construção do ataque, 

especialmente o ataque em sistema, deve também preocupar-se com um 

posicionamento equilibrado que anteveja a transição rápida para a defesa 

(Estriga & Moreira, 2014), pois o insucesso pode poderá gerar um ataque (contra 

ataque, ataque rápido) da equipa adversária. Isso mostra a íntima relação entre 

ataque e defesa, que será apontada mais adiante. 

 

2.2. A transição rápida para o ataque 

 

As ações de ataque, decorrentes da recuperação da posse da bola, visam 

nessa fase desenvolverem-se quando a defesa adversária não está com o seu 

sistema defensivo rotineiro organizado. As formas utilizadas nessa fase visam 

justamente o explorar a fase de recuperação da defesa antagonista. Os 

jogadores atacantes aproveitam-se dessa possível desorganização defensiva 

para criarem situações de finalização em superioridade numérica frente aos 

defensores (Silva et al., 2013). Späte entende que os jogadores avançam para 
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o terreno de ataque formando vagas (1ª, 2ª e 3ª) com funções específicas (citado 

por Estriga & Moreira, 2014). Segundo Silva (2008, p. 70) “A utilização da 

transição rápida defesa-ataque, é atualmente considerada como um fator 

decisivo para o sucesso no Andebol, pelo que é procurada pelas equipas como 

a forma mais fácil de obter golo”. Há formas distintas de empreender a transição 

rápida da defesa para o ataque: 

a) Contra-ataque: este surge após o equipa adversária perder o controle 

da bola por meio de uma intercetação, roubo de bola ou falha no 

ataque. Inclui-se e aqui também a reposição pelo guarda redes, após 

o insucesso de um remate ou violação da área de baliza e reposições 

após infrações do ataque. Ribeiro & Volossovitch (2008) entendem 

que um bom contra-ataque surge de uma boa defesa, caracterizada 

por ser ativa e antecipava. Para eles dois problemas são resolvidos 

com a organização de um contra-ataque eficaz, a conquista da posse 

de bola e o seu transporte rápido e seguro em direção da baliza 

adversária. As finalizações serão normalmente em vantagem 

numérica ou posicional. Para Ribeiro & Volossovitch (2008) essa é a 

forma mais simples e rápida de se obter golo e que mais afeta física 

e psicologicamente o adversário. Divide-se o contra-ataque em 2:  

i. Contra-ataque direto: envolve a 1ª vaga de jogadores 

(Estriga & Moreira, 2014). É o método de jogo 

ofensivo que possibilita a criação rápida de uma 

situação de finalização. Caracteriza-se pelo confronto 

direto de um atacante isolado e o guarda-redes, 

sendo esse confronto precedido de por um ou dois 

passes (máximo) e por até três jogadores (Antón 

Garcia, 2000). Inclui-se aqui também o a situação 

ofensiva gerada por um roubo de bola e a seguinte 

progressão para a baliza adversária (Silva et al., 

2013). 

ii. Contra-ataque apoiado: Semelhante ao contra-

ataque direto, mas com um número maior de passes 
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(maior que dois) e de jogadores (acima de três) 

envolvidos na ação (Antón Garcia, 2000). O objetivo 

é o mesmo do contra-ataque direto, obter vantagem 

numérica ou posicional, aproveitando-se de uma 

equipa em fase de recuperação defensiva (Silva et 

al., 2013). 

b) Ataque rápido: O ataque surge após a tentativa de um contra-ataque 

(direto ou apoiado) impedido pela eficaz recuperação defensiva 

adversária, mas ele é efetuado em uma fase de zona temporária da 

defesa rival (Ribeiro & Volossovitch, 2008). Portanto a tentativa de 

remate, nessa situação, tenta tirar proveito de jogadores que 

normalmente não defendem ou por existir desorganização defensiva 

(Silva et al., 2013), sendo que as movimentações ofensivas são dadas 

de forma continua ao contra-ataque, sem quebra do ritmo de jogo.  

c) Contra-golo ou reposição rápida após o golo: contra-golo é uma 

condição especial de transição rápida defesa-ataque, uma vez que 

está baseado no insucesso defensivo. O contra-golo nada mais é que 

a reposição rápida da bola ao centro do campo e sua colocação em 

jogo rapidamente. Deve envolver poucos jogadores, aproveitar-se de 

uma defesa em fase de organização ou a ausência de recuperação 

defensiva após ter feito um golo. 

Silva et al. (2013) cita a fase de organização ofensiva, que pode vir 

acontecer após uma transição rápida para o ataque ou após recuperar a bola, 

caracterizando-se pela opção por um ataque em sistema (organizado ou 

posicional). 

 

2.3. Ataque em sistema, organizado ou posicional 

 

Durante o ataque em sistema a equipa adota um sistema de jogo que 

representa uma organização posicional e funcional. Essa organização objetiva 

construir situações favoráveis de finalização, diante de uma defesa organizada, 

também em sistema, em uma zona próxima da área da baliza (Estriga & Moreira, 
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2014). Esta fase do ataque está caracterizada por construção de situações de 

finalização pela equipa atacante, pressupondo o uso de vários meios táticos 

individuais, de grupo e coletivos (Silva, 2008). O ataque em sistema dar-se-á por 

dois motivos, opção tática ou esgotamento das possibilidades de finalização em 

transição rápida. No ataque em sistema é possível identificar duas linhas de 

ataque, a primeira linha de jogadores mais afastada da baliza adversária e a 

segunda mais próxima.  

Silva (2008) entende que:  

 

Neste contexto a equipa atacante desenvolve movimentações 

ofensivas tentando criar condições para uma finalização com êxito. 

Os jogadores em situação de ataque procuram, a partir de uma 

estrutura base (sistema ofensivo), a rutura do sistema defensivo 

adversário, através da utilização de meios táticos individuais, de 

grupo ou coletivos (p. 79). 

 

As equipas de Andebol devem apresentar princípios gerais em que os 

meios individuais e coletivos devem se basear quando atacando (Bayer, 1994 

(Bayer, 1994); Antón Garcia, 1998): 

a) Conservação da bola quando recuperada. 

b) Progressão em direção a baliza adversária. 

c) Marcação do ponto (golo), como o resultado do ataque. 

Antón Garcia (1998) ainda descreve princípios específicos do jogo 

coletivo ofensivo que facilitam a organização racional da equipa: 

a) Mudança rápida e decidida de defensor para atacante. 

b) A observação dos espaços livres e as possibilidades de progressão e 

penetração. 

c) Estruturação, criação e exploração da superioridade numérica. 

d) Mudança de jogo de um extremo ao outro. 
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e) A mobilização coletiva da defesa adversária, atacando sempre em 

largura e profundidade. 

f) Variação do ritmo das ações de ataque. 

Há três formas de jogo que são úteis em distintos momentos da partida e 

toda equipa deveria incluí-las em sua conceção de jogo e treinamento. As 

equipas podem adotar em distintos momentos do jogo ofensivo as seguintes 

formas diversas (Antón Garcia, 1998): 

a) Jogo livre: é o jogo que apresenta uma ausência de coordenação pré-

estabelecida, treinada e avaliada. Está baseado somente nas 

qualidades individuais dos jogadores. Não há indicações para 

condutas individuais, grupais ou coletivas  

b) Jogo dirigido, é o jogo organizado com o mínimo de rigor e coerência. 

As ações individuais dos jogadores estão voltadas para o maior 

rendimento da equipa. Sob nenhuma hipótese a qualidade individual 

será tolhida, mas deverá respeitar critérios pré-estabelecidos, 

podendo ser dividido em:  

1) Jogo circulante: nessa forma de jogo os jogadores podem circular 

em outras regiões além dos seus postos específicos, buscando 

ocupar os espaços deixados pela defesa adversária e facilitar 

soluções para os companheiros de equipa. 

2) Jogo posicional: é forma de jogo dirigido em que cada jogador 

realiza tarefas táticas em um espaço definido, determinado pelo seu 

posicionamento específico, sem realizar trocas de posições ou 

circular por outras zonas.  

c) Jogo pré-fabricado: esse tipo de jogo tem por característica as 

jogadas combinadas, também conhecido como jogo mecanizado ou 

de jogadas pré-fabricadas. As movimentações dos jogadores e da 

bola são definidas com antecedência e executadas durante uma 

partida. 
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2.3.1. Sistemas ofensivos 

 

Os sistemas de jogo correspondem a forma em que uma equipa se 

estrutura funcionalmente na parte coletiva do ataque e defesa. O sistema 

ofensivo é a forma como os jogadores estão dispostos no terreno ofensivo, 

durante o ataque organizado e as relações que se criam entre eles a partir deste 

dispositivo (Ribeiro & Volossovitch, 2008). Na fase ofensiva a primeira linha de 

ataque está formada pelos jogadores mais próximos da linha central do campo, 

enquanto a segunda linha é formada pelos jogadores mais próximos à linha da 

área de baliza adversária. Segundo Menezes (2011, p. 89) “a escolha de um 

determinado sistema de jogo pelos técnicos pode ser justificada, por exemplo, 

pelas características de cada jogador em seu posto específico ou mesmo pela 

adequação de seus jogadores em relação ao sistema defensivo adotado pela 

equipe adversária”. 

Há dois sistemas ofensivos, comumente usados, que podem funcionar 

posicionalmente ou em movimento, o 3:3 (três jogadores em cada linha ofensiva) 

e o 2:4 (dois jogadores na primeira linha ofensiva e quatro na segunda) (Ribeiro 

& Volossovitch, 2008). Vejamos: 

a)  Sistema 3:3: o sistema 3:3 é a forma de jogo organizado ofensivo mais 

utilizada  (Estriga & Moreira, 2014), marcado claramente por duas 

linhas de ataque com três atacantes em cada uma delas. Esse sistema 

é marcado pela busca da amplitude e profundidade na distribuição dos 

atacantes no campo adversário. A primeira linha ofensiva é formada 

pelos laterais (direito e esquerdo) e um central, na segunda linha dois 

pontas (esquerda e direito) e um pivô ou um ponta (esquerdo ou 

direito) e dois pivôs. 

b) Sistema 2:4: nesse sistema há uma mudança na disposição dos 

jogadores nas linhas ofensivas, sendo que um atacante sai da primeira 

linha ofensiva e assume o posto de pivô na segunda. Sendo assim a 

primeira linha é formada por dois laterais e a segunda linha por dois 

pivôs e dois pontas. Esse sistema busca favorecer o jogo interior (mais 

próximo da baliza adversária) e evitar que a defesa opositora imponha 
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uma postura profunda em relação ao atacante portador da bola. O uso 

desse sistema pode ocasionar desequilíbrios defensivos na defesa 

adversária provenientes das possíveis trocas de marcação ineficazes 

e pela surpresa do posicionamento dos atacantes (Menezes, 2011).  

c) Sistema 4:2: o sistema 4:2 consiste em 4 jogadores na primeira linha 

ofensiva e 2 na segunda, sendo esses últimos os pivôs. Comumente 

os centro da quadra fica mais livre e o jogo é mais concentrado nas 

laterais (Menezes, 2011). 

 

2.4. Meios táticos ofensivos 

 

Para Menezes (2011, p. 109) “independente de sua conformação 

espacial, os jogadores buscam contemplar dentro dos sistemas ofensivos o 

principal objetivo de seu jogo, que é marcar o gol”. Dessa forma os jogadores e 

todo o sistema ofensivo desenvolvem ações táticas na tentativa de marcar o 

golo. Buscam a criação de situações de superioridade numérica ou posicional, 

para terem ótimas condições para rematar. O sistema ofensivo para funcionar 

de forma eficaz, depende de todos os jogadores individualmente (máximo 

rendimento na resolução das suas tarefas) e coletivamente, Menezes (2011, p. 

78) ressalta “que a execução dos meios técnico-táticos deve visar a 

compreensão por parte dos jogadores, e não servir apenas como uma forma de 

jogo pré-fabricado, principalmente quando se remete ao setor ofensivo”. 

Os meios táticos ofensivos dividem-se em individuais e grupais: 

a) Meios táticos ofensivos individuais: As ações táticas individuais dos 

jogadores, resultam da sua “leitura de jogo”, tomada de decisão e a 

ação após essa tomada de decisão. Essas ações podem ser variadas, 

podendo haver uma predominância de uma à outra acção, sendo 

condicionadas às características técnicas individuais, características 

de postos específicos, postura do defensor direto e postura do 

sistema defensivo adversário. As ações individuais não estão 

dissociadas a submissão de uma organização coletiva, previamente 
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preparada e treinada, e não desvaloriza os objetivos coletivos da 

equipa.  

b) Meios táticos de grupo: O êxito de um jogo coletivo passa pela 

sinergia entres os integrantes de uma equipa em busca do golo. Por 

isso os jogadores devem saber aplicar ações táticas ofensivas em 

grupo. Essas ações coordenadas entre dois ou mais jogadores são 

conhecidas como meios táticos de grupo, (Greco et al., 2012; Romero, 

Greco, Vila, et al., 2012). Antón Garcia (1998) ainda divide os meios 

táticos de grupo em simples, básicos e complexos. Nesta obra não 

abordaremos os meios táticos complexos. 

 

2.4.1. Meios táticos ofensivos individuais 

 

a) Progressões: as progressões são as movimentações do atacante com 

posse da bola em direção a baliza adversária tendo por objetivos 

aproximar-se da baliza para rematar. Os propósitos são: a) aproximar-

se do gol para a finalização; b) aproximar-se da defesa oferecendo 

perigo; ou c) dar continuidade ao jogo ofensivo (Menezes, 2011). 

b) Entradas: as entradas consistem na invasão do interior da defesa 

adversária por jogadores da 1ª linha ofensiva e pelos pontas, 

buscando criar uma situação favorável para o remate (Ribeiro & 

Volossovitch, 2008). Os autores (2008) ainda classificam a entrada 

em função da ação prévia (com ou sem bola) e em função da trajetória 

dos pontas (curta ou longa) e jogadores da 1ª linha (entrada em 

diagonal ou perpendicular). 

c) Fintas: consistem no ato de ludibriar o adversário com a intenção de 

suplantá-lo realizando primeiramente um deslocamento de engodo, 

uma simulação de remate ou de passe para determinada trajetória e 

ultrapassá-lo por uma trajetória diferente da inicial. Há autores que 

entendem que as fintas são realizadas com a posse da bola 

(Menezes, 2011; Romero, Greco, Vila, et al., 2012) outros entendem 

que as fintas podem ocorrer com a posse da bola e sem ela, sendo 
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que as últimas estão ligadas as desmarcações (Estriga & Moreira, 

2014; Ribeiro e Volossovitch, 2008).  

d) Fixações: ação do jogador em posse da bola de atrair um ou mais 

defensores, criando espaços para os companheiros de equipa. Essa 

atração ou fixação pode ser a fixação do par, ou seja, do oponente 

direto; fixação do ímpar que é o oponente direto de um parceiro de 

equipa e a fixação ímpar-par que é atração do oponente direto e do 

companheiro de equipa (Estriga & Moreira, 2014; Menezes, 2011). 

d) Desmarcações: é a ação buscar um posicionamento favorável para a 

receção de um passe e poder progredir para o remate ou para uma 

disputa 1x1 vantajosa com o adversário. Envolve a ocupação de 

espaços livres de preferência em profundidade, deslocamento 

orientado para a baliza fazendo uso das mudanças de direções e fintas 

sem bola (Antón Garcia, 1998; Estriga & Moreira, 2014; Menezes, 

2011; Romero, Greco, Vila, et al., 2012). Acreditamos que o conceito 

de colocação abordado por Ribeiro & Volossovitch (2008) enquadre-

se no processo de desmarcação, pois seria a continuidade do mesmo. 

A colocação visa a amplitude e profundidade do ataque; criação de 

linhas de passe e espaço para ações dos companheiros. 

e) Passes: é uma das formas pelas quais os jogadores se 

relacionam/comunicam durante um jogo (Romero, Greco, Vila, et al., 

2012). 

f) Grande parte da eficácia das ações ofensivas é determinada pela 

qualidade do passe (Ribeiro & Volossovitch, 2008). O jogador deve 

sempre optar pelo passe a um companheiro mais bem posicionado e 

o passe deve ser adequado para a manutenção da posse de bola e 

propício à situação (Estriga & Moreira, 2014; Romero, Greco, Vila, et 

al., 2012) 

g) Drible: é a ação técnica que permite progredir no terreno com a bola e 

oferece ao jogador a possibilidade máxima dessa progressão. Essa 

ação está muito associada as fintas, penetrações e remates (Estriga & 

Moreira, 2014), sendo também usado para atrair ou se afastar de 
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adversários (Estriga & Moreira, 2014), cadenciar o jogo, não perder a 

posse da bola após os três passos regulamentares, se aproximar da 

zona de remate, superara adversário e progredir em uma distância 

maior que os três (Romero, Greco, Vila, et al., 2012). 

h) Remate: finalizar é ação final do ataque. Todo o jogo ofensivo busca 

encontrar a circunstância ideal para o remate e obter o golo (objetivo 

fundamental) (Romero, Greco, Vila, et al., 2012).  

 

2.4.2. Meios táticos ofensivos de grupo 

Meios táticos simples: 

a) Circulação de bola: a circulação de bola tem por objetivo a atrair a 

atenção, provocar desequilíbrios defensivos no adversário e 

aproveitar desses desequilíbrios. Uma boa circulação de bola está 

associada a bons passes, jogo sem a bola e fixação do oponente 

(Estriga & Moreira, 2014). 

b) Circulação de jogadores: quando um ou mais jogadores movimentam-

se para outros espaços fora da sua posição específica. Essa 

movimentação é feita respeitando a organização tática da equipa, 

com ações coordenadas e manutenção da funcionalidade estrutural 

da equipa. Tem por objetivo surpreender a equipa adversária no 

espaço onde o atacante se deslocou para finalizar ou abrir espaços 

para os colegas (Estriga & Moreira, 2014). 

Meios táticos básicos:  

a) “Passa-e-vai”: meio tático que em consiste em passar a bola ao 

companheiro, desmarcar-se em profundidade para poder receber a 

bola novamente bola (Antón Garcia, 1998; Estriga & Moreira, 2014; 

Menezes, 2011; Romero, Greco, Vila, et al., 2012). Antón Garcia 

(1998, p. 152) resume o “passa-e-vai” como "meio tático coletivo cuja 

maior aplicação se produz em situações de espaços amplos (contra-

ataque apoiado ou defesas abertas), e os atacantes realizam 

fixações, passes e desmarques’’. O mesmo autor (1998) esclarece o 

objetivo do passa-e-vai”, que é criar uma situação de superioridade 
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numérica ou conseguir a progressão a um espaço favorável para o 

remate, afirmação essa corroborada por Estriga e Moreira (2014); 

Menezes (2011), Romero et al. (2012). 

b) Penetrações sucessivas: para Antón Garcia (1998, p. 169) as 

penetrações sucessivas: 

 

constituem um dos meios táticos coletivos básicos mais 

característicos de um ataque posicional contra uma defesa de zona 

que atue em bloqueio defensivo também é um meio tático que pode 

ser utilizado no jogo circulante através das circulações de 

jogadores a outros postos específicos e começar a atividade a 

partir do novo posto. 

 

Esse meio tático de grupo consiste na penetração individual dos 

atacantes, com bola (jogador iniciador) e sem bola, de forma 

sequencial e escalonada, em direção à baliza no espaço vazio entre 

dois defensores com a associação da circulação da bola, objetivando 

encontrar uma  condição propícia para o remate, seja essa condição 

uma  superioridade numérica ou espacial (Antón Garcia, 1998; Estriga 

& Moreira, 2014; Menezes, 2011; Romero, Greco, Silva, et al., 2012). 

c) Cruzamento: meio tático no qual há uma intersecção entre dois 

atacantes quando estão em trajetórias de ataque. O iniciador do 

ataque (portador da bola) busca o espaço entre dois defensores 

atraindo o seu par, efetuando um passe ao colega (jogador resposta) 

de equipa que se deslocou para o espaço que ele deixou livre (Antón 

Garcia, 1998; Estriga & Moreira, 2014; Menezes, 2011; Romero, 

Greco, Silva, et al., 2012). 

d) Permuta/troca de posto específico: é o meio tático básico coletivo que 

consiste na troca de postos específicos de atacantes sem bola com a 

ajuda de um terceiro atacante portador da bola (Estriga & Moreira, 
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2014). Esse terceiro atacante com bola também é denominado 

jogador colaborador (Romero, Greco, Silva, et al., 2012). Antón Garcia 

Antón Garcia (1998, p. 218) define a permuta de postos como “meio 

básico tático coletivo em que os atacantes trocam seus postos 

específicos, de tal forma que um deles invade o espaço de seu 

companheiro e este responde com a ocupação do espaço liberado”  

e) Bloqueio: consiste na obstrução da trajetória do defensor direto de um 

colega de equipa, usando o corpo de forma regulamentar de maneira 

que a movimentação de ataque do colega seja beneficiada Antón 

Garcia, 1998; Estriga & Moreira, 2014; Menezes, 2011; Romero, 

Greco, Silva, et al., 2012). Cortina: Antón Garcia (1998) define o meio 

tático cortina como “uma ação coletiva entre dois jogadores em que 

um deles protege o lançamento a distância do outro, realizando uma 

trajetória com ou sem a bola de uma forma obliqua pela frente do 

companheiro e em frente da defesa...” (p. 206). Estriga e Moreira 

(2014) entendem a cortina conforme a definição de Antón Garcia. 

Menezes (2011) destaca que a ação de cruzar pela frente do colega 

e de seu marcador direto tem o objetivo de dificultar a visão do 

marcador. A cortina também pretende evitar a progressão em 

profundidade de um defensor beneficiando o atacante portador da 

bola (Romero, Greco, Silva et al., & Greco, 2012). 

f) Écran: “é o meio tático coletivo pelo qual dois ou mais atacantes 

cortam simultaneamente a trajetória de um defensor (ou defensores) 

em profundidade para facilitar o lançamento de um companheiro” 

(Romero, Greco, Silva, et al., 2012). Dessa maneira podemos 

entender que os écrans se guiam pelos conceitos dos bloqueios, 

tendo a intenção de proteger o rematador especialista e apontam para 

um jogo tático que privilegia os remates a distância (Antón Garcia, 

1998). 
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3. Fase defensiva 

 

O principal objetivo de uma equipa quando está na fase defensiva é 

impedir que o adversário faça o golo. As equipas nessa fase tentam evitar o golo 

adversário, mas não abdicam de tentativa de obter a posse de bola, obrigar o 

adversário a cometer erros e condicionar a finalização a jogadores ou zonas de 

menor eficácia. A fase defensiva do Andebol é composta por 4 fases que se 

iniciam no momento em que a equipa atacante perde a posse da bola, são elas:  

recuperação defensiva/paragem do ataque, defesa temporária, organização do 

sistema defensivo e defesa em sistema (Silva et al., 2013).  

A recuperação defensiva é retorno imediato da equipa para a defesa após 

perder a posse da bola, essa recuperação deve ser acompanhada da paragem 

do contra-ataque (direto ou apoiado), pressão sobre o adversário e a 

organização de uma defesa temporária, sendo essa fase decisiva para o sucesso 

defensivo no Andebol (Silva, 2008).  

A defesa temporária é utilizada quando uma equipa se utiliza muito da 

transição rápida defesa-ataque, aproveitando-se da desorganização do sistema 

defensivo escolhido para o jogo. Portanto nessa fase um sistema alternativo 

defensivo é instituído (Silva, 2008). 

Dentro do processo defensivo a organização do sistema defensivo pode 

ocorrer em duas circunstâncias, quando a equipa adversária abdicou de 

transição defesa-ataque rápida ou quando a equipa adversária não obtém 

sucesso em um ataque após uma transição defesa-ataque rápida e seguindo a 

esse insucesso prepara-se para realizar um ataque em sistema (Silva, 2008).  

Defesa em sistema é uma defesa organizada coletivamente que deve 

apresentar padrões funcionais e estruturais, compostas por três pontos 

fundamentais: amplitude, profundidade e densidade. As classificações dos 

sistemas defensivos são nomeadas segundo esses padrões funcionais e 

estruturais, sendo comumente denominadas de defesa individual, defesa zonal 

e defesa mista, sendo que a última não abordaremos nesta obra, uma vez que 

ela não é utilizada nos jogos dos escalões de Iniciados.  
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3.1. Defesa individual 

 

O sistema defensivo conhecido como defesa individual/homem a 

homem/nominal/posicional é caracterizado pela designação de um atacante 

específico para cada defensor. Sendo ele acompanhado de perto e 

continuamente pelo defensor em todo terreno defensivo (primordialmente) 

(Estriga & Moreira, 2014; Menezes, 2011; Ribeiro & Volossovitch, 2008).  

 

3.2. Defesa zonal 

 

Defesa zonal é uma defesa organizada em que os defensores são os 

responsáveis em defender a zona onde atuam ou zona referente ao posto 

específico que estão atuando (Estriga & Moreira, 2014; Menezes, 2011; Ribeiro 

& Volossovitch, 2008). As defesas zonais apresentam configurações de sistemas 

distintos; 

a) Sistema 6:0: um sistema de defesa mais fechado onde os defensores 

estão todos posicionados na primeira linha defensiva.  

b) Sistema 5:1: há duas linhas defensivas, mas a segunda é composta 

somente por um defensor na zona central (comumente). 

c) Sistema 4:2: duas linhas defensivas, sendo que na segunda há dois 

defensores, normalmente frente à frente com os laterais adversários. 

d) Sistema 3:3: duas linhas defensivas compostas por três defensores 

em cada uma delas. 

e) Sistema 3:2:1 sistema composto por três linhas defensivas, sendo que 

três defensores estão na primeira linha, dois na segunda e um na 

terceira.  

f) Sistema 1:5: composto por duas linhas defensivas, havendo um 

defensor na primeira linha e cinco na segunda. 

Os diferentes sistemas têm suas características próprias e suas “inter-

relações” (Estriga & Moreira, 2014; Ribeiro & Volossovitch, 2008) entre os 

defensores.  
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3.3. Meios táticos defensivos  

 

Durante a fase defensiva o jogador deve adotar posturas e condutas 

individuais em função da posição da bola e da sua própria. Em resumo deve ter 

condutas específicas perante um jogador com a posse de bola e de um jogador 

sem a posse de bola (Estriga & Moreira, 2014), conforme descrito no Quadro 1 

abaixo. Semelhante aos meios táticos ofensivos, os meios táticos defensivos são 

caracterizados por ações individuais, de grupo e coletiva dos jogadores durante 

a defesa 

 

Quadro 1. Objetivos e comportamentos preferenciais a adotar em função da condição do 
oponente (com ou sem bola) (Estriga & Moreira, 2014, p. 43) 

Atuação defensiva Perante atacante com a bola Perante atacante sem a bola 

Objetivos Evitar o avanço para zona/posição de 
ataque eficaz. Impedir a finalização e/ou a 
criação de uma situação favorável de 
remate. 

Evitar, reduzir ou condicionar as ações 
de colaboração que visam criar uma 
situação favorável de remate. 

Possibilidade de 
intervenção 

- Evitar, retardar e/ou condicionar a 
progressão do oponente aproximando-se 
e posicionando-se de forma a interromper 
ou condicionar a sua trajetória. 
 

- Evitar ser ultrapassado no 1x1, 
adequando o tipo de posicionamento, 
deslocamento e contato físico, 
antecipando trajetórias/fintas do oponente. 
 

- Impedir ou dificultar o remate através da 
técnica de controlo em proximidade, 
procurando o contato regulamentar e se 
necessário blocando o remate. 
 

- Recuperar diretamente a bola 
desarmando o drible em 
progressão/aproximação, blocando a bola 
ou provocando falta no atacante.  
 

- Interceptar ou condicionar as 
possibilidades de passe, em especial para 
o interior da defesa.  

- Dificultar a sua progressão e/ou 
desmarcação para zonas favoráveis à 
finalização com êxito, obstruindo as 
suas ações. 
 
- Dissuadir o passe ou mesmo 
interceptá-lo, posicionando-se na linha 
de passe e adequando o timing da 
interceptação – marcação 
interceptação. 
 
- Dificultar ajudas diretas ao portador da 
bola através de bloqueios, interpondo o 
corpo nas trajetórias do adversário e no 
timing adequado. 
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3.3.1. Meios táticos defensivos individuais 

 

Os meios táticos individuais são: 

a) Marcação: “a marcação pode ser descrita como a atitude do defensor 

em relação ao seu marcador direto ou indireto na tentativa de obter 

êxito” (Menezes, 2011, p. 135), podendo ser próxima ao atacante ou 

distante (Estriga &. Moreira, 2014). Bayer (1994) entende que a 

marcação tem ações coletivas e individuais, tendo em vista os 

mesmos objetivos que são: atrapalhar ou acabar com as iniciativas e 

as ações de ataque da equipa adversária. 

b) Interceção: é a ação de impedir que a bola chegue a um outro 

atacante, interrompendo a trajetória da bola após um passe e 

mantendo a posse de bola. O posicionamento do defensor deve 

propiciar essa ação, mas não é determinante, pois essa ação está 

ligada as capacidades de antecipação, análise de trajetória e reação 

rápida (Estriga & Moreira, 2014). 

c) Desarme: é a ação de apoderar-se da bola quando o atacante está a 

realizar um drible.  

d) Bloco: é a ação defensiva de interromper o remate do atacante (Estriga 

& Moreira, 2014; Menezes, 2011; Ribeiro & Volossovitch, 2008) com 

as mãos ou apenas uma (Ribeiro & Volossovitch, 2008). 

e) Controle do portador da bola: ação de se deslocar em direção ao 

portador da bola e fazer contato físico sem a extensão dos braços e 

infração do regulamento de jogo, sendo que após o contato o defensor 

deve se colocar na postura defensiva (Ribeiro & Volossovitch, 2008).  

f) Corte de linhas de passe: o defensor deve impedir que o passe seja 

realizado para determinado jogador (Ribeiro & Volossovitch, 2008), 

postando-se de forma que tenha em seu campo de visão o passador, 

o receptor e possa agir caso haja um passe, (Bayer, 1994). 

g) Dissuasão: é a ação de aproximação e afastamento durante a 

marcação realizada por um defensor a um atacante sem a posse de 

bola, mas que pode ser um recetor em potencial (Menezes, 2011).  
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3.3.2. Meios táticos defensivos de grupo 

 

O objetivo dos defensores é evitar que o adversário consiga marcar um 

golo, para isso devem dar pronta resposta as investidas dos atacantes de 

maneira organizada, evitando ações individualizadas desordenadas (Menezes, 

2011). Essas ações de colaboração defensiva entre os defensores tem o intuito 

de impedir a inferioridade numérica, evitar a igualdade numérica e se viável criar 

a superioridade enquanto defendem (Estriga & Moreira, 2014), ampliando a 

possibilidade de evitar o golo da equipa adversária.  

Os defensores devem ter o conhecimento de condutas adequadas que 

deem respostas pertinentes às investidas dos atacantes, tais como as que 

descreveremos adiante. 

a) Cobertura: a cobertura integra o conceito de ajuda mútua defensiva 

(Bayer, 1994), sendo que, ela é entendida como a prontidão para 

sanear uma eventual falha de marcação do companheiro de defesa 

no embate contra seu oponente direto sem afetar a marcação do seu 

adversário direto Tem por objetivo povoar defensivamente a região 

onde a bola está, reduzir espaços entre defensores e aumentar as 

possibilidades de efetuar uma marcação pressionante em 

profundidade (Estriga &Moreira, 2014).  

b) Dobra: é a ação que ocorre após erro defensivo (Estriga & Moreira, 

2014) sendo entendida como como a conduta de agir contra um 

atacante adversário no momento em que ele vence o colega defensor. 

O defensor que realizou a dobra defensiva, passa a ser o responsável 

pela oposição ao atacante portador da bola (Estriga e Moreira, 2014). 

c) Troca defensiva: ação que consiste na troca de marcação de um 

atacante adversário, com um colega defensor, mantendo seus postos 

específicos defensivos e sem deformar o sistema defensivo (Estriga 

& Moreira, 2014; Menezes, 2011; Ribeiro & Volossovitch, 2008). 

Estriga e Moreira (2014) e Menezes (2011) ainda apresentam o 

contra-bloqueio como uma forma de troca defensiva predeterminada 

em caso de ocorrer um bloqueio efetuado por um dos atacantes. 
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d) Deslizamento: deslizamento ofensivo é ação de acompanhar o 

adversário direto, mesmo que ele entre na zona de responsabilidade 

do colega defensor, ocasionando temporariamente uma troca de 

posto específico pelos defensores (Estriga & Moreira, 2014; Menezes, 

2011; Ribeiro & Volossovitch, 2008).  

 

3.3.3. Meios táticos defensivos coletivos  

 

O meio tático defensivo coletivo é a ação que envolve toda a defesa, que 

de forma organizada, realiza uma ação defensiva com o objetivo de impedir o 

sucesso do ataque adversário. A oscilação defensiva é o meio mais conhecido. 

a) Oscilação: meio tático em que o objetivo é adensar a defesa na região 

onde a bola está, reduzindo os espaços de ataque e de penetração; 

propiciar ocasiões para a intercetação, desarme e dissuasão; propiciar 

um melhor controle do portador da bola e permitir que a o defensor 

que realiza uma ajuda, quando necessário, esteja mais próximo do 

colega que dela necessita. Há diferentes designações para esse meio 

tático defensivo, Estriga e Moreira (2014) denominam como oscilação, 

Menezes (2011) como báscula e Ribeiro e Volossovitch (2008) como 

flutuação.  

 

 

4. O ANDEBOL ENTRE A FAIXA ETÁRIA DE 13 A 15 ANOS 

 

O processo de ensino aprendizagem e treinamento do Andebol possui 

formas diferentes de organização segundo o contexto em que está inserido, 

portanto o processo de ensino-aprendizagem do Andebol em um contexto 

escolar é diferente do ensino em um contexto competitivo. Todavia, o 

entendimento da lógica do jogo e das ações táticas são semelhantes e 

compreende-se que os aspectos táticos e técnicos são componentes inter-

relacionados, interligados e interdependentes. Nesse tópico não pretendemos 

abordar os modelos instrucionais dos jogos desportivos coletivos e a sua 



 
 

30 
 
 

aplicabilidade nos treinamentos, estamos cientes da importância da aplicação 

deles quer seja no âmbito escolar ou do desporto de rendimento. O objetivo é 

apresentar quais ações táticas, apontadas pela literatura especializada em 

andebol devem ser trabalhadas conforme a faixa etária dos atletas do escalão 

de Iniciados, sendo essa categoria composta em sua maioria por atletas de 14 e 

15 anos, havendo a possibilidade de haver atletas de 13 anos, excecionalmente 

menores de 13.  

As estratégias de ensino dos jogos coletivos, nas últimas décadas, têm 

primado por modelos instrucionais baseados na compreensão do jogo, centrado 

nos aspectos táticos-estratégicos e ótimas tomadas de decisão de execução 

motora diante dos problemas apresentados no contexto de jogo, sendo o jogo o 

elemento primordial no processo de ensino-aprendizagem (Ribeiro & 

Volossovitch, 2008). No Andebol competitivo os atletas devem apresentar níveis 

habituais de domínio de jogo conforme a faixa etária. Ribeiro e Volossovich 

(2008) apresentam em sua obra os níveis habituais de domínio de jogo na faixa 

etária entre 13 e 14 anos (Quadro 2), partido do pressuposto que esses atletas 

já tiveram dois ou três anos de contato com o Andebol na escola ou em 

treinamentos em escalões bambis, minis e infantis.  

 

Quadro 2. Níveis habituais de domínio de jogo (baseados em Ribeiro & Volossovitch, 2008) 

NÍVEL DE DOMÍNIO DE JOGO DOS 13-14 (ANOS) 

 ATAQUE DEFESA TRANSIÇÃO 

LINHAS DE 

FORÇA 

Ataque contra defesa 

individual: 

- Circulação de 

jogadores. 

 

Ataque contra defesa 

zonal: 

-Circulação de bola e 

dos jogadores. 

 

Defesa individual: 

- Colocação e 

marcação. 

 

 

 

Defesa zonal: 

- Cooperação 

defensiva. 

Recuperação 

defensiva: 

- Dificulta a 

progressão da bola e 

dos jogadores. 

 

 

Contra-ataque: 

-Progressão dos 

jogadores e da bola. 
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Fundamentados nos conceitos de Greco et al. (2012) elaboramos o 

Quadro 3, de etapas de orientação esportiva, que os jogadores do escalão de 

Iniciados devem desenvolver para poderem enfrentar as dificuldades que lhes 

serão apresentadas durante os jogos. 

 

Quadro 3. Etapas de orientação esportiva dos 13 -15 anos - baseado em Greco et al. (2012) 

 

 

Nível tático Conteúdos táticos defensivos Conteúdos táticos ofensivos 

-Desenvolver 

capacidades cognitivas: 

Perceção.  

Antecipação.  

Tomada de 

decisão. 

 

- Ênfase em 

capacidades táticas 

individuais, mas com 

progressão para ações de 

grupo. 

- Compreensão de 

ações táticas de grupo. 

- Iniciação ao jogo 

posicional com evolução 

para compreensão do jogo 

posicional em todas as 

posições e funções da 

equipa.  

- Marcação em sistemas 

zonais diversos. 

- Desenvolver a 

capacidade tática individual 

defensiva de: 

Antecipar a ação do 

ataque e atacante. 

Atacar o atacante 

(defensor ativo). 

Posicionar corretamente 

tronco, membro inferiores e 

superiores. 

Tirar a bola do 

adversário. 

Executar uma marcação 

pressionante. 

Bloquear o remate 

(bloco). 

- Tática de grupo 

defensiva: 

Trocas de marcação. 

Deslizamentos. 

Flutuação. 

Cobertura. 

Dobra (ajuda). 

- Desenvolvimento de 

condutas táticas em situações 

de 1x1 e 1x2.  

- Iniciação ao jogo 

posicional 3:3. 

- Desenvolver ações de 

mudanças de posição em 

largura e profundidade da 

quadra.  

- Aplicar fundamentos de 

fixação do par e atração do 

ímpar. 

- Desenvolver a tática 

específica em cada posição 

ofensiva.  

- Desenvolver e 

aprimorar as seguintes táticas 

de grupo: 

Tabelas. 

Permutas. 

Cruzamentos. 

Cortinas. 

- Integrar tática individual 

e a tática de grupo.  

- Desenvolvimento de 

condutas táticas em situações 

de 1x1 e 2x1. 
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5. A TOMADA DE DECISÃO 

 

Desde os primórdios da vida humana na terra esse é um assunto debatido 

e apresentado ao mundo. Segundo a tradição judaico-cristã Adão e Eva foram 

criados a imagem e semelhança de Deus. Foram postos no Éden e tinham uma 

única regra, não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. De 

acordo com o relato bíblico ambos tomaram a decisão de comerem o fruto. O 

casal possuía informações sobre o assunto e em determinado tempo e momento 

tomaram a decisão de adotar um comportamento frente a situação apresentada. 

Decisões iguais, motivos diferentes, mas com o mesmo resultado1. 

Tomado o relato acima em conta vislumbramos que o processo decisional 

sempre esteve presente no dia a dia da humanidade. Mesmo o estabelecimento 

de uma rotina diária de trabalho, afazeres e até de lazer estão associadas com 

a tomada de decisão. As decisões podem ser simples; complexas; tomadas com 

limitações temporais ou sem a influência do constrangimento tempo; podem 

obter resultados eficazes, eficientes, ineficientes e nada eficaz e são realizadas 

com conhecimento e vivência prévia (informação) ou não. Pessoas diferentes 

podem tomar decisões díspares diante da mesma situação, ou não, e a mesma 

pessoa pode tomar decisões diferentes para o mesmo evento que se repetiu ou 

que se repetirá ou ainda manter a ação diante da situação exposta. 

O processo decisório organizacional tem sido objeto de investigação. A 

reflexão sobre esse tema é de real importância para a sociedade atual, uma vez 

que as organizações necessitam tomar decisões acertadas em um espaço de 

tempo reduzido (Lousada & Valentim, 2011). Os mesmos autores (2011) 

apontam que a base da tomada de decisão organizacional e´ a informação que 

subsidia a decisão, porque sem a informação não há tempo mínimo para analisar 

as alternativas da decisão e tão pouco poderá reproduzir o resultado da decisão 

tomada. 

Podemos definir a  tomada de decisão como a transformação da análise 

informacional em ação  (Oliveira, 2004), identificando a resolução do problema 

                                            
 

1 Relato descrito na Torá judaica ou no livro de Gênesis da Bíblia Sagrada cristã.  
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em nível individual, grupal e ou organizacional (Cunha & Rego, 2003) optando 

pela a adoção de um certo comportamento ou estratégia em determinado 

momento (Gibson et al., 2006). O processo humano decisional é complexo e 

envolve três fatores importantes, o indivíduo que toma a decisão, a situação onde 

terá lugar a decisão e a própria decisão (Alves & Araújo, 1996) e, conforme 

descrito mais acima, a obtenção de informações surge como um quarto fator 

importante nesse processo decisional. 

Sendo assim podemos entender que o processo de tomada de decisão é 

fundamental para a organização e os constrangimentos impostos levam os 

decisores a buscar informações, para que a decisão tomada seja eficaz e 

alcance os resultados almejados. As decisões têm de ser tomadas de forma ágil 

e acertada, com base nas informações obtidas, escolhendo a melhor alternativa 

para suprir as demandas institucionais. 

 

5.1. Tomada de decisão no desporto 

 

É nos desportos coletivos que a tática apresenta um alto nível de 

expressão (Greco & Chagas, 1992), por essa razão diversos autores e estudos 

indicam a importância do seu desenvolvimento (Bayer, 1994; Costa et al., 2010; 

Costa et al., 2002; Garganta, 2007; Greco & Chagas, 1992; Sisto & Greco, 1995) 

e apontam que a maior parte dos problemas que se apresentam no jogo são de 

ordem tática (Costa et al., 2002; Garganta, 1998; Menezes, 2011; Menezes et 

al., 2014).  

A dinâmica de jogo, velocidade das ações, a íntima ligação entre o gesto 

técnico e a intenção tática, a pressão do adversário e os constrangimentos 

impostos por eles tornam clara que a aptidão para tomar rapidamente uma 

decisão, adequada, é um fator determinante para o desempenho desportivo. O 

êxito no jogo dependerá do desenvolvimento das habilidades de perceção e 

cognição dos jogadores (Costa et al., 2002; Garganta, 1998). No universo 

desportivo a tomada de decisão está associada intimamente com o envolvimento 

de aspectos cognitivos durante o processo de perceção-ação. 
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Assim podemos entender que a TD, no contexto desportivo, é utilizada 

para resolução de problemas existentes da dinâmica desportiva, principalmente 

nos desportos de invasão e de oposição-cooperação. Esse tipo de modalidade 

desportiva (oposição-cooperação e invasão) e seus elementos (regras, espaço, 

tempo, companheiros, adversários) geram situações problema quer precisam de 

solução em pouco tempo, sendo essencial ao jogador ter desenvolvida a 

capacidade de tomar decisões. Por esse motivo os investigadores entendem que 

durante o processo de ensino-aprendizagem-treinamento deve-se enfatizar 

processos cognitivos do atleta, com a finalidade de dar a ele qualificações para 

responder com excelência as situações que o jogo apresentar(Greco & Chagas, 

1992; Sisto & Greco, 1995). Dessa a forma o planejamento e a sistematização 

das atividades de treino devem incluir conceitos teóricos de tática, tendo como 

foco a as capacidades cognitivas de perceção-antecipação e tomada de decisão 

(Sisto & Greco, 1995). 

Cabe ressaltar que há paradigmas científicos estabelecidos quanto a 

investigação dos processos decisionais: o paradigma cognitivista, da teoria do 

sistema de produções e teoria dos sistemas dinâmico-ecológicos, com destaque 

para as abordagens cognitivas e ecológicas e que antes de serem antagônicas 

são complementares (Casanova & Tavares, 2017). 

 

5.2. Os processos cognitivos e a tomada de decisão 

 

Ações cognitivas podem atuar positiva ou negativamente no processo de 

TD. Essas ações (antecipação, perceção/atenção e memória) precedem a TD. 

A antecipação é a capacidade do jogador de antever uma situação ou problema 

e aplicar uma resposta ou ação antes que ela ocorra. O atleta ao realizar a 

previsão de uma ou mais ações futuras e reagir de forma acertada e rápida, dá 

a ele tempo para organizar outras informações importantes e para a TD. É 

provável que a capacidade de antecipar seja desenvolvida entre 5 e 7 anos de 

prática e a longos períodos de vivência de situações reais de jogo, (Tenenbaum 

et al., 2000). A antecipação possui íntima correlação com a quantidade de 

informações que o jogador pode perceber, sendo assim, nessa fase o jogador 
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irá obter informações, processá-las e executar a TD de maneira adequada ou 

não (Júnior & Almeida, 2013). 

No desporto a identificação dos estímulos é realizada por meio dos 

sentidos, sendo a visão o sentido mais utilizado para perceber o posicionamento 

e deslocamentos que ocorrem no jogo (adversários, companheiros, bola e etc.) 

(Júnior & Almeida, 2013). Identificar os estímulos não é apenas suficiente para 

uma boa TD. O jogador deve ter uma orientação adequada em relação aos 

indicadores mais importantes do jogo, buscando uma sintonia com os 

affordances (“convites” à ação) do ambiente e assim direcionar as habilidades 

de atenção para distinguir a melhor ação antecipatória pessoal e antever as 

ações dos oponentes (Neves, 2013). 

Direcionar a atenção para os indicadores adequados e adoção de 

estratégias de antecipação dependem em grande parte da memória. Ao 

comparar novos eventos com eventos anteriormente gravados na memória há a 

criação de estruturas mais sofisticadas de conhecimento, que promoverão uma 

melhoria na capacidade de tomada de decisão (Dodds et al., 2001). A existência 

de estruturas mais sofisticadas de armazenamento e organização da 

informação, dispostas em clusters coerentes e cheios de significado, otimiza a o 

processo de busca das informações importantes, criando assim uma eficiência 

na busca mental. (Gallagher et al., 1996) 

Podemos determinar uma série atividades percetivo-cognitivas que 

auxiliam no processo antecipatório e para uma boa tomada de decisão, nesse 

rol estão inclusas a utilização avançada das fontes visuais, padrão de recordar 

e reconhecer, o comportamento da busca visual e o entendimento das 

probabilidades situacionais (Figura 2). A seguir descreveremos brevemente cada 

uma dessas atividades citadas: 

Utilização avançada de fontes visuais é a capacidade de realizar 

antevisões corretas com base nas informações obtidas da postura dos 

adversários e companheiros de equipa e da sua orientação corporal antes que 

ele realize uma ação chave ou importante (Müller et al., 2006; Williams & Reilly, 

2000). 
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a) Padrão de recordar e reconhecer é a capacidade reconhecer padrões 

sequenciais de jogo nas suas relações estruturais e classificá-los por 

ordem de importância permitindo prever a ação adversária e preparar a 

contra medida mais adequada (Williams et al., 2006). Para Casanova & 

Tavares (2017) esses referenciais corporais e/ou posturais específicos 

permitem que o jogador anteveja com um elevado grau de acerto a ação 

do oponente. 

b) Conhecimento das probabilidades situacionais é definido como a 

capacidade do atleta de planejar ações para determinadas situações 

que podem ocorrer durante a disputa de um jogo (Casanova & Tavares, 

2017). A comunidade cientifica tem sido consensual que atletas experts 

apresentam um elevado grau de acerto nas previsões das ações que 

poderão ocorrer durante o jogo e, assim, potencializando a sua resposta 

ao evento (Casanova, 2012; Roca & Williams, 2016). 

c) Comportamento da procura visual é a ação estratégica seletiva de 

procurar indicadores visuais importantes durante o jogo, com a intenção 

de localizar-se e, assim, executar uma ação motora mais eficaz, 

eficiente e segura (Williams, 2000). 

 

 



 
 

37 
 
 

 

Figura 2. Relação entre as habilidades percetivo-cognitivas, constrangimentos da tarefa, 
contexto e atleta aquando da realização de um comportamento antecipatório (Casanova & 
Tavares, 2017). 

 

5.3. O treino de tomada de decisão 

 

Durante uma competição os atletas têm que tomar decisões regularmente 

dentre uma vasta gama de possibilidades alternativas de ação, devem escolher 

a melhor ação para responder com sucesso ao problema ou situação que se 

apresenta. Entende-se dessa forma que as operações mentais desempenham 

um papel importante no rendimento uma vez que essas atividades psicológicas 

subentendem a ação motora do atleta (Casanova & Tavares, 2017). Sendo 

assim entendemos que para responder a situações de jogo, com uma tomada 

de decisão acertada, situações concretas de jogo devem ser vivenciadas e é no 

treino desportivo que isso pode ser realizado. O treino de tomada de decisão é 

um tipo de treinamento que aumenta as oportunidades que os atletas têm para 

tomar decisões em tarefas similares as encontradas em competição (Vickers, 

2003). 

Sendo a TD um elemento primordial para o triunfo nos jogos desportivos, 

ela precisa ser concretizada em uma ação real e isso será possível mediante o 

uso da técnica. Segundo Afonso et al. (2017) quanto mais vasto for o 

conhecimento prático de ações técnicas dominadas pelos atletas, mais 
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abundantes serão as opções decisionais possíveis, sendo que o inverso 

promoveria escassas opções. Os autores (2017) enfatizam a clara necessidade 

de propiciar aos atletas, durante os treinos, as mais diversas abordagens de 

ações técnicas e suas variações, executando-as dentro de situações simuladas 

de jogo e suas implicações funcionais dentro de um contexto tático.  

As atividades do treino devem ser atividades de sucesso, compostas por 

rotinas que determinam uma forma de jogar, atentando para que essas 

atividades simulem as exigências do contexto de um jogo competitivo. 

Treinadores devem elaborar treinos que entusiasmem, transmitam segurança e 

sucesso durante a prática do atleta. O treinador deve se preocupar com lógica 

didática, lógica interna e ecológica ao propor os treinos dos atletas. Uma 

abordagem holística do treino promove exploração independente do indivíduo no 

processo de buscas de soluções aos constrangimentos das atividades propostas 

devido a interação entre o atleta, a tarefa e meio (Mesquita, 2005). 

Vickers (2003) aponta que o treino de tomada de decisão, que engloba a 

prática variável de atividades, o uso do feedback tardio e/ou reduzido e a 

instrução e realização completa da atividade propicia ao atleta um nível mais alto 

de desempenho em contraste com o treino comportamental (prática bloqueada 

em que a repetição sistemática de habilidades são feitas para provocar 

automatismos, altos índices de feedback direto e atividades que progrediam do 

mais simples para o mais complexo). Sendo que esse ganho de desempenho 

tende a aparecer em um período mais longo em comparação com o treino 

comportamental, todavia os ganhos serão mais altos e consistentes.  

Vickers (2003) fornece 3 passos para a implantação do treino de tomada 

de decisão: 

a) Primeiro passo é o treinador entender como o atleta pensa ao jogar. 

b) Segundo passo consiste em o treinador selecionar atividades, 

sequencias de exercícios que simulem o contexto de jogo competitivo, 

proporcionando a tomada de decisão dentro desse contexto. 

c) Terceiro passo requer o uso de uma ou mais das sete ferramentas de 

treinamento de decisão (prática variável, prática aleatória, feedback de 
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retardado, questionamento, feedback de vídeo, instrução tática inicial e 

modelagem). 

Cada uma das ferramentas acima mencionada promove esforço cognitivo 

durante o treinamento, além do fisiológico e tático-técnico. Abaixo 

descreveremos cada uma delas conforme a investigação de Vickers (2003): 

1) Ferramenta 1 – Prática variável: ocorre quando uma única 

habilidade é treinada usando as variações que ocorrem durante um 

jogo competitivo.  

2) Ferramenta 2 – Prática aleatória: ocorre quando diferentes 

habilidades são combinadas e aplicadas em exercícios simulados 

de situações de jogo, que por sua vez replicam as exigências 

táticas do desporto. O ponto principal é combinar duas ou mais 

habilidades em configurações táticas sem oposição e com 

oposição ou outros elementos do contexto de jogo. 

3) Ferramenta 3 – Feedback retardado: reduzir e atrasar o feedback 

durante a execução das atividades propostas para os atletas. O 

feedback sempre será fornecido quando o desempenho estiver 

aquém do esperado (conforme estabelecido pelo treinador). É 

importante dizer aos atletas que a ausência do feedback significa 

que ele está próximo do esperado. 

4) Ferramenta 4 – Questionamento: envolve questionar os atletas sobre 

os aspectos táticos-técnicos, sobre a simulação e as decisões que 

estão sendo tomadas na simulação. Ferramenta que propicia uma linha 

de comunicação ótima entre treinador e atletas. 

5) Ferramenta 5 – Feedback de vídeo: ocorre quando os atletas veem seu 

próprio desempenho em vídeo e refletem sobre ele e buscam correções 

ou refinamentos. Podem também analisar o desempenho de colegas e 

de adversários. 

6) Ferramenta 6 – Instrução tática: “hard-first”: consiste em ensinar 

conceitos táticos-técnicos no começo da época desportiva e não mais 

tarde. Os atletas devem vivenciar habilidades e formações complexas 
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desde o início da época. Essa instrução deve ser mais conceitual que 

física ao se tratar de atletas menos qualificados. 

7) Ferramenta 7 – Modelagem: ocorre quando o treinador demonstra uma 

habilidade ou tática utilizando um atleta ao vivo, um vídeo de jogadores 

de elite, fotografias, computador, programas de simulações táticas ou 

modelos retirados de livros didáticos.  

Segundo Vickers (2003) o treino decisional deve ser utilizado 

permanentemente.  

 

5.4. A tomada de decisão no Andebol 

 

Os constrangimentos dos desportos coletivos em geral, no Andebol, 

especificamente, exigem que as tomadas de decisão sejam acertadas dentro de 

um determinado tempo e espaço, de forma a poder antecipar-se ao adversário, 

seja atacando ou defendendo. O Andebol deve privilegiar a formação de 

jogadores que sejam autônomos quanto a tomada de decisão, para que 

obtenham perícia quando precisarem resolver os problemas que surgirem 

durante o jogo. Essa evolução do jogador estará assegurada se durante os 

treinos ele se deparar com situações problemas similares as que se apresentam 

durante uma disputa competitiva do jogo, orientando-se para resolvê-las por si 

mesmo. Estudos apontam que jogadores peritos tem a capacidade de captarem 

(“ler”) rapidamente as alterações importantes que ocorrem no jogo, mesmo as 

sutis ou que ainda virão a acontecer. Jogadores peritos preveem acontecimentos 

futuros mais facilmente, hierarquizando as probabilidades para cada situação. 

Ao antecipar as situações esses jogadores tendem a sobressair-se em campo, 

subjugando os adversários as suas antecipações, obrigando-os a se adaptarem 

a aquilo que fazem. Tais jogadores aparentam tamanha fluidez e naturalidade 

em suas atuações que parece haver uma total sintonia entre o jogador e a 

situação. Tem-se a impressão que o jogo conspira a favor desses jogadores para 

que resolvam os problemas (Sá et al., 2007). Eis o objetivo que o treino de 

tomada de decisão no Andebol pretende alcançar, jogadores peritos, 

autônomos, conscientes, que decidam com eficácia, eficiência, de forma natural, 
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que se antecipem as situações futuras e tenham respostas táticas-técnicas aos 

problemas que o adversário impuser.  

 

 

6. POSICIONAMENTOS ONTOLÓGICO E EPISTEMOLÓGICO  

 

Guba & Lincoln (1994) entendem que ao tentar conhecer um fenômeno o 

investigador depara com a questão ontológica (natureza da realidade), a questão 

epistemológica (a natureza do conhecimento e a relação do investigador com o 

objeto investigado) e a questão metodológica (como alcançar esse 

conhecimento).  

Sendo assim devemos assumir uma perspetiva ou posicionamento 

quando buscamos perceber um fenômeno. Esse posicionamento influencia toda 

a forma como o fenômeno será estudado, estruturado e apresentado. Silva 

(2008, p. 14) afirma que a “decisão a respeito deste assunto influencia de forma 

decisiva todo o processo, visto que condiciona a escolha dos indicadores a 

considerar, bem como o método de análise dos dados a utilizar”. 

No que diz respeito ao nosso estudo - Andebol: a perspetiva tática de 

treinadores do escalão de Iniciados da Associação de Andebol do Porto – 

posicionamo-nos ontologicamente para entender um fenômeno de cariz 

subjetivo e qualitativo. Nossa intenção é nos aprofundarmos na perspetiva dos 

treinadores quanto a adoção de táticas ofensivas e defensivas para as suas 

equipas e apresentarmos um discurso que represente essa realidade situada, 

sem ter a intenção de generalizá-lo para outros grupos sociais semelhantes. 

Epistemologicamente debatemos a “natureza da relação entre o que se 

sabe ou se pode vir a saber e o que é possível saber” Santos (2002, p. 159). 

Frente a isso adotamos um ângulo relativista, subjetivista pois entendemos que 

os resultados obtidos em investigações de ótica subjetivistas são também 

construções humanas; que a realidade é construída por atores sociais e ela é 

feita em cada momento e espaço; e esse atores edificam “o significado social 

dos acontecimentos e fenômenos do presente e reinterpretam o passado” 

Santos (2002, p. 159). 
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Coerentemente com o nosso posicionamento ontológico e epistemológico 

adotamos uma metodologia qualitativa para o tratamento das informações 

colhidas e para a obtenção dos resultados, ou seja, para o delineamento da 

investigação.  

Delineamentos qualitativos são utilizados em estudos antropológicos, 

sociológicos e psicológicos há muito tempo tendo em vista que a pesquisa 

qualitativa tem como foco a essência do fenômeno, que varia de pessoa para 

pessoa, conforme a sua perceção e é altamente subjetiva (Menezes, 2011; 

Thomas et al., 2005). Richardson citado em Menezes, 2011, p. 164) afirma que 

a pesquisa qualitativa é utilizada quando se deseja perceber o âmago de um 

fenômeno social. Polkinghorne (2005) entende que métodos qualitativos são 

próprios para estudar a vida experiencial do ser humano. 

Nós entendemos que o “jogo é um fenômeno elaborado num sentido 

tipicamente humano” (Teodorescu, 1984, p. 22); percebido como “fenômeno 

social, especificamente humano, sedutor, lúdico, educativo e que uma equipa é 

um “microssistema social complexo e dinâmico” (Teodorescu, 1984, p. 24) o que 

torna pertinente estudar os fenômenos oriundos do desporto pelas lentes do 

paradigma construtivista de investigação. 

Em resumo, nesta pesquisa, caminharemos pelas veredas do paradigma 

construtivista de investigação descrito por Guba & Lincoln (1994) tentando 

entender profundamente e apresentar a perceção tática dos treinadores de 

Andebol do escalão de Iniciados. De maneira alguma queremos com a 

investigação apresentar um contraponto aos outros paradigmas de investigação, 

e sim, apresentarmos uma outra forma de se obter conhecimento sobre um 

fenômeno estudado. Cremos que independentemente do paradigma adotado 

uma boa pesquisa deve ser reproduzível, transparente, rastreável, útil, relevante 

e confiável. 
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7. REPRESENTAÇÕES SOCIAIS COMO FUNDAMENTOS DO DISCURSO 

DO SUJEITO COLETIVO 

 

A partir do conceito de representações coletivas de Durkheim, Moscovici 

(2003) propõe a teoria das Representações Sociais - RS, fundamentado a base 

teórica das representações sociais na psicologia social. O autor entende que 

todas as interações humanas são caracterizadas por representações e esse fato 

não pode ser menosprezado e destaca sua relevância e beleza afirmando que   

nossas coletividades hoje não poderiam funcionar se não criassem 

representações sociais baseadas no tronco das teorias e ideologias 

que elas se transformam em realidades compartilhadas, 

relacionadas com as interações entre pessoas que, então, passam 

a constituir uma categoria de fenômenos à parte. E a característica 

específica dessas representações é precisamente a de que elas 

“corporificam ideias” em experiências coletivas e interações em 

comportamento, que podem, com mais vantagem, ser comparadas 

a obras de arte do que a reações mecânicas. O escritor bíblico já 

estava consciente disso quando afirmou que o verbo (a palavra) se 

fez carne... (p. 48)  

 

Segundo Moscovici (2003) a representação social é um construto 

individual atrelado a origem e destino social desse indivíduo, que tem o intento 

de perceber como essa relação se estabelece, apontado as interferências dos 

aspectos sociais nas representações sociais dos indivíduos e como estes 

influenciam a elaboração das representações sociais do grupo. O autor ainda 

afirma que as RS têm como ponto de partida a diversidade dos indivíduos, tendo 

como objetivo entender como indivíduos e grupos tão diferentes podem construir 

um mundo estável e previsível.  



 
 

44 
 
 

Sêga (2000, p. 129) ao sintetizar as RS relata que elas se apresentam 

como uma forma de enxergar e raciocinar a realidade, uma espécie de atividade 

mental desenvolvida pelos indivíduos e grupos para se posicionarem diante das 

situações apresentadas no cotidiano. Ele entende que o social intervém de 

algumas formas: pelo contexto no qual as pessoas e os grupos se inserem; pela 

comunicação empreendida entre eles; pela bagagem cultural; pelos códigos e 

símbolos; posições ideológicas e valorativas ligadas aos conceitos sociais 

específicos. “Em outras palavras, a representação social é um conhecimento 

prático, que dá sentido aos eventos que nos são normais, forja as evidências da 

nossa realidade consensual e ajuda a construção social da nossa realidade” 

(Otrenti, 2017).  

Como pretendemos acessar essa realidade das RS em um determinado 

tempo e espaço a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) tem enorme 

sentido, uma vez que ela é dependente de uma Teoria sobre o pensar humano, 

, 2017)(Lefèvre, 2017)). O DSC é um procedimento, dentre vários, possíveis para 

acessar as RS em pesquisas empíricas. 

 

 

8. O DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO 

 

No DSC aglutinamos as opiniões e expressões de sentido semelhantes, 

em “categorias semânticas gerais”, de maneira que as categorias estão 

vinculadas aos conteúdos de opiniões pessoais que apresentam o mesmo 

sentido, formando assim um discurso síntese na primeira pessoa do singular, 

com os conteúdos abordados, como se fosse o coletivo representado por um 

indivíduo (Lefèvre, 2017). Temos assim um indivíduo/coletivo que é um sujeito 

discursivo composto do falando/falado, sendo o falando a exposição dos 

conteúdos das RS pessoais na prática discursiva e o falado apresenta os 

conteúdos das RS, com o mesmo sentido, pertencentes aos colegas de 

representação.  

A metodologia preocupa-se em criar um elo entre o conhecimento 

empírico e o discurso científico partindo da reconstituição de um pensamento 
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coletivo (Júnior et al., 2013). O DSC também almeja respeitar a dupla condição 

qualitativa e quantitativa da expressão do pensamento ou opinião coletiva. 

Qualitativa quanto ao discurso, quantitativa na frequência que os indivíduos 

compartilham o mesmo discurso (Gondim & Fischer, 2009; Lefèvre & Lefèvre, 

2006). Sinteticamente “os DSC são depoimentos carregados de experiências e 

vivências coletivas: são opiniões individuais que, depois de passarem pelo crivo 

do pesquisador, que por intermédio das operações de abstração e conceituação 

as transforma em produto coletivo...” (Lefèvre, 2017, p. 18). 
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METODOLOGIA 

 

1. Participantes  

 

O DSC pede que o tamanho da amostra seja definido de acordo com o 

grupo social estudado e que esse tamanho tenha “qualidade”, ou seja, que esses 

atores sociais sejam mais relevantes como fonte de informação da realidade 

estudada (Lefèvre, 2017). Com base nesta informação decidimos que os 

selecionados para participarem da investigação seriam os dez treinadores das 

dez (10) equipas que após o fim da primeira fase de apuramento do campeonato 

nacional de Iniciados 2017/2018 se classificassem para a próxima fase do 

nacional.  

Entendemos que ao escolhermos esses 10 participantes cumpramos os 

critérios de “qualidade” e abarquemos a RS de um determinado tempo/espaço, 

uma vez que as 10 equipas representam as equipas de maior destaque da 

Associação de Andebol do Porto (espaço) na época 2017/2018 (tempo). A 

escolha de 10 participantes também pretende abarcar outro aspecto importante 

desse tipo de pesquisa, a diversidade. Com a diversidade podemos obter a 

riqueza de narrativa dos entrevistados, “já que cada indivíduo em particular 

acrescenta as especificidades de sua história, ampliando assim a abrangência 

da história coletiva” (Lefèvre, 2017, p. 22), que é fulcral para a metodologia que 

aplicamos. 

Decidimos pela escolha de treinadores de Iniciados uma vez que, 

conforme literatura especializada, há indicações que a partir dos 12 anos os 

jogadores conseguem pensar de forma abstrata e ter um comportamento tático 

mais apurado (Campo et al., 2011; González-Víllora et al., 2015). Rejeitamos os 

treinadores dos escalões de infantis (12/13 anos) pois essas equipas não 

disputam jogos oficiais com sete jogadores, todavia o escalão de Iniciados sim, 

conforme previsto no Regulamento Específico de Andebol 2017/20182, onde ele 

                                            
 

2 Federação de Andebol de Portugal. Comunicado Oficial nº 01 – Época 2017/2018. Consultado em 28-12-2017. 

Disponível em: http://portal.fpa.pt/fap_portal/do?com=DS;1;111;+PAGE(2000025)+COD_COR_CAIXA(2)+KID-
NOTICIA(13964)+K-QUERY(comunicado%20oficial%20n%BA%201%20);RCNT(1) 
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explicita que a partir desse escalão as equipas serão compostas por sete 

jogadores e participarão de um campeonato nacional. 

A Tabela 1 apresenta as informações pessoais, profissionais e 

acadêmicas dos participantes, dados esses fornecidos por eles durante as 

entrevistas. 

 

Tabela 1. Caracterização dos entrevistados 

Treinadores Idade Formação 1º Ciclo Faculdade Formação 2ºCiclo Faculdade 

Tempo 

como 

treinador 

T01 32 Desporto 
Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto 
Mestrado em Ensino 

Faculdade de 

Desporto da 

Universidade 

do Porto 

12 anos 

T02 40 Desporto 
Instituto Universitário da 

Maia 

Mestrado em Educação Física e 

Desporto 

Instituto 

Universitário da 

Maia 

20 anos 

T03 21 Desporto 
Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto 
Não _ 3 anos 

T04 37 Não _ Não _ 9 

T05 45 Desporto 
Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto 
Mestrado em Alto Rendimento 

Faculdade de 

Desporto da 

Universidade 

do Porto 

23 anos 

T06 39 

Ensino Básico com 

ênfase em Educação 

Física 

Instituto de Estudos 

Superiores de Fafe 
Não _ 10 anos 

T07 36 Licenciatura em Gestão 
Faculdade de Economia 

do Porto 
Não _ 5 anos 

T08 44 Não _ Não _ 24 anos 

T09 27 Educação Física Instituto Piaget 
Medicina e reabilitação do 

Exercício Físico e no Desporto 

Faculdade de 

Medicina da 

Universidade 

do Porto 

7 anos 

T10 28 Desporto 
Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto 
Não _ 9 anos 

 

O Gráfico 1 apresenta os treinadores distribuídos por faixas etárias, sendo 

a faixa etária 35 a 39 anos a dominante, representando 30% dos entrevistados. 

Já o Gráfico 2 exibe o grau de escolaridade dos treinadores, revelando que 80% 

deles possuem formação superior e 40% possuem mestrado. No Gráfico 3 a 
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distribuição dos entrevistados apresenta um dado significativo, que 40% desses 

treinadores que classificaram suas equipas após a fase de apuramento do 

campeonato nacional de Iniciados, são ex-alunos da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP).  

 

Gráfico 1.  Distribuição por faixas etárias 

 

Faixa etária  (N)  

de 20 a 24 anos 1 10% 

de 24 a 29 anos 2 20% 

de 30 a 34 anos 1 10% 

de 35 a 39 anos 3 30% 

de 40 a 44 anos 2 20% 

de 45 a 49 anos 1 10% 

Total 10  

 

 

Gráfico 2. Distribuição por escolaridade 
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Nível escolar  (N)  

Superior completo 4 40% 

Mestrado 4 40% 

Secundário completo 2 20% 

Total 10  

 

 

Gráfico 3. Distribuição por grupos de universidades 

 Universidades (N)  

FADEUP 4 40% 

Instituto Universitário da Maia (ISMAI)  4 40% 

Outras 2 20% 

Total 10  

 

Outras 

Outras 
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2. Instrumento e coleta de dados 

 

Há várias formas de coletar dados em uma pesquisa qualitativa, sendo os 

mais comuns as entrevistas, observações e revisões de documentos (Thomas 

et al., 2005). As entrevistas individuais (person-to-person) são o formato 

prevalente de coleta de dados em pesquisas qualitativas (Polkinghorne, 2005; 

Queirós & Lacerda, 2013; Thomas et al., 2005). Marconi e Lakatos (citados em 

Santana, 2008, p. 167) entendem que a técnica de entrevista propicia 

flexibilidade, permitindo ao entrevistador minorar as dúvidas que o entrevistado 

pode ter e indicam outra serventia da entrevista ao pesquisador; a adequação 

da linguagem ao nível de compreensão do entrevistado diminuindo os ruídos de 

comunicação. 

Para esta investigação a coleta dos dados foi feita por meio de entrevistas 

individuais semiestruturadas. Nas entrevistas semiestruturada ou semidiretiva, 

há um esquema prévio de entrevista, chamado guião da entrevista. Em 

entrevistas dessa natureza o uso do guião é frequente. O guião consiste em 

temas ou questões que serão abordadas durante a entrevista, e é utilizado com 

o intuito que a mesma informação seja obtida por todas as pessoas inqueridas 

no estudo (Queirós & Lacerda, 2013).A elaboração do instrumento de pesquisa, 

o guião da entrevista, deu-se após uma conversa entre o orientador e 

pesquisador, sendo decidido utilizar algo já validado na literatura. O instrumento 

selecionado foi encontrado na tese de doutoramento do Professor Doutor Rafael 

Pombo Menezes, apresentada na Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP) em 2011. 

O guião encontrado buscava entender a perspetiva tática de treinadores 

de elite do Andebol brasileiro para embasar o desenvolvimento de um software 

de análise de jogo. O guião atendia as nossas necessidades, uma vez que, os 

indicadores que pretendíamos investigar estavam englobados nas perguntas 

propostas e no ângulo tático exclusivo do Andebol. Ao analisarmos o instrumento 

excluímos as perguntas 8, 9, 10, 15, 16 e 18 do guião. A pergunta 10 foi excluída 

pois faz referência a adversários que adotam defesas mistas (5+1 ou 4+2) o que 

é proibido no artigo 7 do Regulamento da Prova, época 2017-2018, da 
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Federação de Andebol de Portugal3 em jogos do escalão de Iniciados. Quanto 

às perguntas 8, 9, 15 e 16 elas indicavam o uso de ações táticas mais complexas 

para o escalão de Iniciados, sendo assim entendemos que a exclusão dessas 

questões seria conveniente. A questão 18 fazia referência à utilização de uma 

ferramenta de análise de jogo, o que não é o foco nem a intenção desse estudo, 

por isso foi desconsiderada. 

As primeiras cinco perguntas do guião referem-se a dados pessoais dos 

entrevistados e as outras sete perguntas foram divididas em blocos sobre as 

fases do jogo de Andebol duas questões da fase ofensiva do jogo, três da fase 

de transição e duas da fase defensiva. Entendemos que as perguntas do guião 

atendem as regras descritas por Lefrève (2017): 

a) A pergunta responde a um objetivo. 

b) As perguntas não induzem o entrevistador a uma resposta. 

c) Não há perguntas de cunho emocional. 

d) As perguntas não induzem a respostas monossilábicas 

e) As perguntas buscam conhecer informações que fazem parte do 

repertório do entrevistado. 

f) Fizemos um pré-teste com um representante da população 

pesquisada, conforme a recomendação. 

As entrevistas foram agendadas com os respetivos treinadores, para um 

local tranquilo, em horários sugeridos conforme a disponibilidade de cada um. 

Todas as entrevistas foram gravadas usando um smartphone IPhone 8, marca 

Apple, utilizando o aplicativo dictafone. Todas a entrevistas foram transcritas in 

verbatim totalizando um arquivo com 12931 palavras. Por inexperiência desse 

pesquisador e porque 5 entrevistas foram feitas no período da noite, as 

entrevistas foram transcritas em um momento posterior a sua realização, mesmo 

sabendo que o mais adequado deveria ser no mesmo dia. 

                                            
 

3 Publicação Oficial 08 (PO08) – Campeonato Nacional de Iniciados Masculinos 2017-2018. Regulamento de 

prova.  Regulamento aprovado em reunião de direção de 26 de junho de 2017. Disponível em 
http://portal.fpa.pt/publishing/img/home_275/fotos/28955839790414151215.pdf 
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Com o objetivo de avaliar o entendimento do guião por parte dos 

entrevistados e para identificar possíveis problemas linguísticos oriundos de uma 

terminologia usada no Andebol do Brasil, foi realizada uma entrevista piloto, com 

um treinador de Andebol do escalão de Iniciados. Durante a entrevista ficou claro 

que as perguntas elaboradas não causavam dúvidas quanto ao objetivo que se 

queria alcançar ou descobrir com a questão formulada, mesmo diante desse 

entendimento era explicado ao entrevistado qual era o objetivo da pergunta.  

 

3. Aspectos éticos da pesquisa 

 

Todos os treinadores foram informados que se tratava de uma tese de 

mestrado, que todas as informações prestadas, bem como as identidades deles 

seriam preservadas e mantidas em sigilo. Todos receberam e assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo C), que explica o 

objetivo da pesquisa e autoriza a utilização das informações ali apresentadas.  

O projeto de pesquisa foi encaminhado para a Comissão de Ética da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, sendo aprovado pelo parecer 

CEFADE 29 2019 (Anexo A).  

 

4. Etapas e procedimentos de análise das informações coletadas  

 

O DSC intenta reconstruir a opinião coletiva pela junção, num discurso 

sintético redigido na primeira pessoa do singular, dos conteúdos obtidos nas 

entrevistas, que se assemelham ou se complementam. O uso da primeira pessoa 

do singular para expressar a opinião coletiva ou socialmente compartilhada é 

denominado de “eu ampliado” (Lefèvre et al., 2010). Para conseguir tal feito, a 

técnica usa de “operadores metodológicos” que são as Expressões Chave (EC), 

Ideias Centrais (IC), Ancoragem (AC) e o próprio Discurso do Sujeito Coletivo 

(DSC) (Lefèvre & Lefèvre, 2006; Martins et al., 2012; Menezes, 2011; Otrenti, 

2017; Santana, 2008). 
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Daqui por diante até o fim desse Capítulo esclareceremos as etapas para 

a análise das informações, uso dos operadores metodológicos e a obtenção dos 

resultados. 

 

4.1. Redução do discurso (1º etapa) 

 

Nessa etapa analisamos cada depoimento individualmente e 

selecionamos os estratos mais relevantes, tendo por base a pergunta formulada. 

Aqui surge a figura metodológica Expressões Chaves (EC). EC são os trechos 

(literais) mais significativos das respostas, onde se revela a essência do 

discurso. (Lefèvre & Lefèvre, 2006).  

As EC foram sempre selecionadas levando em conta o fenômeno 

apresentado na pergunta, extraindo o essencial, sem repetições e divagações. 

Metaforicamente falando equipara-se a feitura de um bom vinho doce, onde o 

fruto é colhido, passa pelo lagar, é filtrado, depois fervido e depositado nos 

toneis. Após esse processo tem-se o vinho doce, para nós, nessa etapa temos 

as EC.  

Aqui temos um momento fundamental da metodologia, pois queremos 

obter a “contribuição de cada indivíduo para o pensamento de uma coletividade 

e não o pensamento detalhado do indivíduo...” (Lefèvre, 2017, p. 32) 

 

4.2. Busca do(s) sentido(s) (2º etapa) 

 

Tendo selecionado as EC o passo seguinte foi verificar se o entrevistado 

se posicionava de uma ou mais formas diante do problema apresentado. Os 

desdobramentos devem ser observados. 

Na busca dos sentidos surge o operador metodológico dessa etapa, a(s) 

Ideia(s) Central(is). Aqui, nós os pesquisadores, buscamos identificar os 

sentidos atribuídos pelo entrevistado para as questões propostas, sendo as IC a 

“etiqueta semântica” (Lefèvre, 2017, p. 32) que o pesquisador atribui. IC são o 

resumo discursivo manifestado nas expressões chave (EC) (Lefèvre & Lefèvre, 

2006). “As IC são o que o entrevistado quis dizer (ou o quê, sobre o quê) e as 
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EC como isso foi dito” (Lefèvre, 2017). Importante ressaltar a diferença entre IC 

e EC, é que a primeira refere-se ao(s) sentido(s) do depoimento e a segunda 

ao(s) conteúdo(s) (Lefèvre, 2017). 

Durante esse processo de busca dos sentidos pode surgir o conceito de 

Ancoragem (AC). A AC está presente na Teoria da Representação Social, e está 

associada a um conhecimento pré-existente, crenças ou representações fortes 

que o participante usa para apoiar suas ideias e posicionamentos (Lefèvre, 

2017), “é a uma expressão de dada teoria ou ideologia embutida no discurso do 

participante.” (Otrenti, 2017, p. 49). A AC é semelhante a um adágio popular, 

pode até sê-lo, pois são expressões que remetem as crendices de cada um ou 

de uma sociedade e são usadas como muletas ou escoras para os 

posicionamentos tomados diante do problema proposto. Mantivemos a atenção 

para percebermos que todo depoimento tem uma IC, mas nem todo depoimento 

tem uma AC (Lefèvre, 2017). 

 

4.3. Categorização (3ª etapa) 

 

Aqui nós identificamos os depoimentos que possuem IC ou AC com o 

mesmo sentido. Esses sentidos semelhantes foram reunidos em uma Categoria 

de sentido comum e atribuímos um nome a Categoria (Lefèvre, 2017). Para 

diminuir o efeito da subjetividade seguimos o conselho de Lefèvre (2017) e 

realizamos essa a categorização em dupla, pesquisador e orientador, para poder 

diminuir a subjetividade. As Categorias foram obtidas por indução.  

Nesse ponto o autor da metodologia enfatiza a diferença entre outras 

propostas de pesquisa qualitativa, pois ele entende que elas partem “para a 

categorização dos sentidos dos depoimentos de categorias previamente 

existentes, implícita ou explicitamente vinculadas a Teorias” (Lefèvre, 2017, p. 

34), enquanto o DSC respeita o a textualidade imanente do depoimento. O autor 

(2017) ainda reforça que para alcançar o discurso da realidade, é necessário 

utilizar um conjunto de artefatos, pois “o que é dado a conhecer ao homem (ainda 

mais sobre o próprio homem) não é o mundo em si, mas o mundo pensável e 

pesquisável. 
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4.4. Discurso do sujeito coletivo (4ª etapa) 

 

Os DCS são a reunião, agrupamento das EC cujas IC ou AC possuem 

sentido semelhante (Lefèvre, 2017). Sua elaboração pede somente o uso de 

técnicas elementares de edição, identificando depoimentos que se adaptem 

melhor ao início, meio e fim da narrativa, interligando as ideias. Aqui agimos com 

cuidado e primor para dar forma ao discurso, com a prudência de criá-lo, mas 

sem alterar o sentido que o depoimento representa isoladamente.  

O DSC é escrito na primeira pessoa do singular por um motivo. Escreve-

lo na primeira pessoa do singular explicita que a nossa busca é a expressão 

direta do pensamento coletivo, queremos retratar de forma contundente o que o 

eu (coletivo) pensa e não o que nós pesquisadores pensamos sobre o que eu 

pensa (Lefèvre, 2017). 

Por que não usar o nós? O DSC agrupa narrativas diversas de vários 

sujeitos, mesmo elas sendo semanticamente semelhantes, porém são narrativos 

e diferentes “eus” interligadas por uma ideia conectora, tornando o “eu” a única 

pessoa possível para o DSC (Lefèvre, 2017).  

 

 

5. Enquadramento pessoal 

 

Tendo em vista o papel importante do pesquisador na construção dos 

DSCs, sendo ele visto como “parteiro” (Lefèvre, 2017) das exteriorizações das 

representações sociais em forma de declarações coletivas e artífice ao 

interpretar esses discursos, entendemos que a apresentação pessoal do 

pesquisador é uma referência importante para compor essa obra. 

 

 

 

 

 

 



 
 

59 
 
 

5.1. Enquadramento biográfico 

 

5.1.1. Quem sou?  

 

Que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio 

Que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca 

Porque metade de mim é o que eu grito, a outra metade é silêncio 

Que a música que ouço ao longe seja linda ainda que tristeza 

Que a mulher que amo seja pra sempre amada mesmo que distante 

Porque metade de mim é partida, a outra metade é saudade 

Que as palavras que falo não sejam ouvidas como prece nem repetidas com fervor 

Apenas respeitadas 

Como a única coisa que resta a um homem inundado de sentimentos 

Porque metade de mim é o que ouço, a outra metade é o que calo 

Que a minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que mereço 

Que a tensão que me corrói por dentro seja um dia recompensada 

Porque metade de mim é o que penso, a outra metade é um vulcão 

Que o medo da solidão se afaste 

E o convívio comigo mesmo se torne ao menos suportável 

Que o espelho reflita em meu rosto um doce sorriso que me lembro ter dado na infância 

Porque metade de mim é a lembrança do que fui, a outra metade não sei 

Que não seja preciso mais do que uma simples alegria pra me fazer aquietar o espírito 

E que o seu silêncio me fale cada vez mais 

Porque metade de mim é abrigo, a outra metade é cansaço 

Que a arte me aponte uma resposta mesmo que ela mesma não saiba 

E que ninguém a tente complicar, pois é preciso simplicidade pra fazê-la florescer 

Porque metade de mim é plateia a outra metade é canção 

E que a minha loucura seja perdoada. Porque metade de mim é amor 

E a outra metade também”4 

 

(Oswaldo Montenegro, 1999). 

 

Quem sou? Sou o fruto da união de dois amantes. Sou a dialética entre 

genótipo, fenótipo e a inteiração ambiental. Sou muitas vezes o que não quero e 

                                            
 

4 Acessado em 21/Jun/2019. Disponível em http://www.oswaldomontenegro.com.br/ 

file:///F:/Tese/tese/Disponível%20em%20http:/www.oswaldomontenegro.com.br/
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muitas vezes quero ser o que não sou. Como dito por Oscar Wilde (1997)5: 

“Todos levamos dentro o céu e o inferno...”.  

Eu, Eduardo Lima Santos, 41 anos, natural de São Paulo, a maior cidade 

da América Latina, terra da garoa, que funciona 24h por dia, de gente que acorda 

as 4h da manhã para trabalhar e só vai descansar perto das 12h da noite. Terra 

de heróis, mas também de bandidos. Terra que nasci, que vivi por 31 anos e 

mesmo não estando nela, ela nunca saiu de mim. Terra onde estão os que mais 

amo nesse mundo, meus pais, irmãos, sobrinha e parentes. Uma cidade que 

poderia ser muito mais do que é, porém muitos que dizem que a amam, 

conspiram contra ela. 

Em breves palavras tentarei expor como me envolvi com o desporto ao 

longo da minha vida até chegar aqui, na Faculdade de Desporto da Universidade 

do Porto. 

Como muitos em meu país, fui criado em um bairro muito pobre, próximo 

a favelas e a situações de risco à integridade física. Lógico que para uma criança 

isso não era percetível, porém hoje percebo claramente a aflição dos meus pais 

para terem uma melhor qualidade de vida e poderem morar em um sítio mais 

adequado. Dentro dessa realidade o contato com meu pai era escasso, pois 

dedicava-se ao trabalho como um insano. Três empregos para poder sustentar 

uma família de 5 pessoas, eu, meus pais e dois irmãos. Um homem trabalhador, 

honesto, firme em princípios, mas ausente do lar, pois a lida e zelo por não 

permitir que nada faltasse em casa era a sua forma de demonstrar amor.  

Dessa forma restou para minha mãe ser mãe e pai. Toda nossa educação 

foi dada por ela. De princípios religiosos a educação sexual. Uma mulher 

inteligente, dedicada, amorosa e firme ao mesmo tempo. Tão firme que nós e os 

colegas da época morríamos de medo dela. Graças a isso ela conseguiu evitar 

que muitas influências negativas ligadas àquela realidade tivessem guarida em 

nosso lar.  

Desde pequenos tivemos nossas obrigações definidas. Cada um tinha 

sua pequena função doméstica, sua árvore frutífera no quintal para cuidar e 

                                            
 
5 Wilde, O. (1997). Retrato de Dorian Gray, El. Libresa, p. 126. 
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tempo para se divertir. Nossa diversão era normalmente entre nós, entre irmãos. 

Jogos com bolas, corridas, triciclos, bicicletas pedras, bonecos, carrinhos e 

outras atividades que normalmente desenvolvíamos entre nós. Nessa parte 

minha mãe pouco participava, uma vez que era a responsável por tudo em casa. 

Com o passar dos anos, passamos a brincar mais na rua, ruas de terra e 

lama. Brincávamos entre nós e com os vizinhos. Havia um campo de futebol bem 

à frente de casa, esse era um dos nossos locais habituais para jogarmos e nos 

divertirmos. Nossa vida no desporto se deu dentro desse conceito informal. Não 

havia clubes próximos para uma iniciação desportiva formal. Os que existiam 

eram distantes e toda a logística para isso seria financeiramente dispendiosa. 

Além disso mamãe não poderia sempre levar-nos e buscar-nos.  

Diferentemente dos meus irmãos eu era gordinho quando criança. Eles 

magros e muito espertos e eu mais pacato. Gostava de bonecos de guerra e 

polícia. Andava também sempre a ler bandas desenhadas, livros de literatura 

infantil e internacional que tínhamos em casa. Por ser assim, normalmente 

quando jogávamos futebol (nosso desporto de infância) eu normalmente ia para 

a baliza. Por um dado momento até fui um bom jogador de linha, mas foi devido 

a diferença etária e de maturação, uma vez que era o mais velho entre os 

meninos.  

Com o passar dos anos a natação foi introduzida na minha realidade 

desportiva, graças ao mito de que natação é o melhor desporto. Bem, na época 

gostei, mas depois de 3 anos de natação já não suportava. Permaneci porque 

se não fosse as aulas apanharia da minha mãe. 

Logo depois veio o Karatê. Apaixonante. Desenvolvi-me de maneira 

surpreendente. Treinava em casa todos os dias além dos treinos no pavilhão. Ia 

para as aulas sempre alegre. Ia caminhando ou correndo 3 km para os treinos, 

sendo que 1 km era de subida a um morro íngreme. Três treinos semanais eram 

poucos para mim. Queria todos os dias. O Sensei empolgava-se com meu 

desempenho e sempre queria levar-me as competições. E o que era um mar de 

rosas para mim logo se tornaria um grande problema. 

Desde pequeno sou conhecido pela minha fama de pavio curto, brigão e 

irritado. Eu precisei ser transferido da escola pública para a privada após quase 
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comprometer a visão do meu olho esquerdo em uma briga. Como estava 

crescendo e indo bem no Karatê minha mãe começou a preocupar-se com o 

meu gênio e como eu usaria o que estava aprendendo no desporto de minha 

preferência. Obrigou-me a voltar para a natação e diminuir os treinos no Karatê. 

A meu ver isso só me impulsionou a melhorar e treinar em casa mais e mais. A 

natação não impediria meu sucesso no Karatê. Porém um acontecimento muito 

maior haveria de chegar e mudaria minha vida no desporto para sempre. 

Quando fui obrigado a mudar de escola, da pública para a privada, com 

10 anos, fui para uma escola confessional. Era a Escola Adventista do Campo 

Limpo, que estava situada no bairro para o qual havíamos nos mudado, bairro 

infinitamente melhor que o que morávamos anteriormente. A escola era próxima 

de casa, o Karatê estava a uma distância de 3 km e a natação à cerca de 1h15 

de autocarro de casa, quando não havia trânsito. Tinha uma semana sempre 

agitada. 

Na escola privada entrei em contato com uma religião diferente da que 

praticava. Eu era Católico Apostólico Romano e logo vi as diferenças entre elas. 

E por escolha própria, decidi mudar de religião, não queria ser católico, queria 

ser protestante, queria ser um Adventista do Sétimo Dia. Essa escolha impactou 

completamente a minha vida no desporto. Eu mesmo decidi abandonar o Karatê, 

não por ser um desporto de combate, mas porque eu adorava a disputa em 

combates. Todos os campeonatos eram sempre aos sábados e sendo um 

Adventista não podia competir em um dia que nós consideramos sagrado. Optei 

pela religião e deixei o Karatê. Na mesma época fui convidado por uma equipa 

de futsal para ser guarda-redes. Passei na seletiva e seria o guarda-redes titular, 

mas teria que treinar aos sábados. Disse ao treinador que aos sábados não 

poderia treinar. Ele disse que eu deveria escolher, o futsal ou a igreja, pois não 

poderia me dispensar aos sábados. Chorei de tristeza, mas optei por servir a 

Deus, mesmo sendo um adolescente. Sei que meu amigo que participou da 

seletiva comigo chegou seleção principal, participou de mundiais e fez parte da 

equipa principal de seniores por 10 anos. As vezes penso que talvez eu pudesse 

ter chegado lá também. 
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Ali, naquele dia entendi que com a religião que havia escolhido para mim, 

nunca poderia ser um atleta. Então enterrei isso e segui em frente. Aprenderia 

em ter o desporto só como lazer. 

Aos quinze fui para um internato Adventista, fazer o ensino secundário. 

Ali pude vivenciar outros desportos além do futsal, natação e Karatê. O excelente 

Professor de Educação Física nos propiciou excelentes aulas de desporto. Três 

vezes por semana, aulas de 1h de duração foram um bálsamo para o meu desejo 

de ser um atleta. Além disso podíamos jogar futebol de segunda a sexta por duas 

horas, futsal e basquete aos sábados a noite e domingos de manhã. Também 

havia jogos de vôlei, tênis de mesa e espirobol. Muitos alunos tiveram a 

experiência de morarem nos Estados Unidos e por várias vezes jogamos 

baseball e futebol americano. Eu não era um atleta, todavia o desporto fazia 

parte de todos os meus dias, menos aos sábados. Os 18 meses de Karatê 

também foram bem úteis em diversas oportunidades. Sabia me defender 

satisfatoriamente em várias ocasiões. Infelizmente meu temperamento ainda era 

muito irritadiço.  

Ao terminar o secundário decidi que queria ser oficial das forças armadas, 

o segundo plano era fazer Licenciatura em Educação Física. Infelizmente não 

obtive sucesso para se oficial das forças armadas e fui cursar Educação Física. 

Para o meu pai era um desgosto, pois queria que eu fosse um militar ou 

advogado. Acabei por fazer um ano e desisti do curso.  

Mesmo sabendo que um curso universitário era extremamente importante 

para o meu futuro profissional, fui a busca do meu primeiro emprego e depois 

decidiria o que estudaria. Encontrei meu primeiro emprego em um escritório de 

um banco público. Dois anos após o entrar no mercado laboral decidi voltar a 

estudar Educação Física. Fui para uma faculdade que o foco era o ensino escolar 

e não o desporto, pois eu sabia de todas as dificuldades que teria se decidisse 

viver no meio do desporto competitivo sendo um Adventista do Sétimo Dia. 

Após o fim o segundo ano de faculdade, aos 23 anos, passei no concurso 

para ser um Policial Militar. Precisei trancar minha matrícula na faculdade por um 

ano para poder me dedicar a vida militar. Após um ano retornei ao curso de 

Educação Física e dois anos depois o concluí.  
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Ao concluir o curso não pensei em abandonar a carreira militar, pois 

estava apaixonado pelo militarismo. Algo que realmente me encantava. Usei o 

que aprendi na faculdade para palestrar no quartel e preparar-me fisicamente 

para o trabalho e algumas competições internas. Algum tempo depois decidi me 

casar e minha ex-mulher não gostava do fato de ser Policial Militar. Então tomei 

a decisão de me afastar e procurar algo na área de Educação Física.  

Assumi uma função na Secretaria de Esportes, em uma cidade do 

Tocantins, cuja minhas atribuições eram organizar eventos desportivos, 

confecionar tabelas de jogos, buscar patrocínios e gerir a verba destinada para 

esses eventos. Pouco tempo depois comecei a ministrar aulas de Educação 

Física em uma escola privada. Acumulava ambos trabalhos.  

Após um ano e meio nessa lida passei em um concurso público estadual 

e abandonei a escola privada e a secretaria de esporte e fui destinado para uma 

escola de educação especial. Esse era um grande desafio, nunca havia 

trabalhado com alunos altistas, deficientes físicos, deficientes mentais, 

deficientes auditivos e com síndrome de down. Passei dois anos trabalhando 

com eles e foram gratificantes, mas senti que precisava melhorar meus 

conhecimentos. Na minha autoavaliação era muito esforçado, todavia faltava 

conhecimento, background teórico. Precisava de mais capacitação para 

melhorar minha atividade profissional. 

Como relatei, permaneci por dois anos como professor de uma escola de 

alunos especiais, mas tive que deixá-los, pois concorri a um outro concurso 

público, não mais estadual e sim federal, para ser professor de alunos do ensino 

secundário. Fui aprovado e assumi novas funções como professor de jovens, 

nos quais incluía treinos desportivos (Andebol e Corridas) além das aulas 

regulares de educação física. Foi nesse momento que tive a certeza que 

precisava urgentemente estudar em um centro que me ajudasse a melhorar a 

prática profissional.  

Depois de três anos de trabalho consegui uma licença para estudar a 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Sabia que seria o desafio mais 

difícil da minha vida. Estaria sozinho em um país diferente, teria que equilibrar 
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as finanças em um país cuja moeda tem um valor muito maior que a moeda 

brasileira e voltaria a estudar 11 anos após me formar.  

Por fim chegamos ao motivo de escolher o Andebol como tema dessa 

dissertação. O motivo não foi por paixão pessoal, ou por ter sido um atleta da 

modalidade, menos ainda por vontade de ser um treinador de equipas de 

Andebol. Minha vivência de Andebol sempre foi no ambiente escolar, nada além 

disso. Escolhi o Andebol como tema dessa tese por dois motivos: amor e 

mediocridade. Explico. Amor, dado que minha namorada sempre praticou 

Andebol e ama o desporto e eu gostaria de ter conhecimento necessário para 

auxiliá-la no seu crescimento pessoal dentro do desporto, sendo ela atleta ou 

treinadora. Mediocridade, posto que meus conhecimentos táticos-técnicos sobre 

essa modalidade desportiva beiravam a mediocridade, entendi que estudá-lo 

para a tecedura da tese melhoraria meus conhecimentos e permitiria perceber a 

lógica interna do Andebol. 
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Sendo essa uma investigação qualitativa, de natureza indutiva, 

fundamentamos nossa análise nos conceitos que emergem do DSC que foi 

construído dos discursos dos treinadores. O objetivo de analisar a perspetiva dos 

treinadores busca identificar, na conceção desses treinadores, as mais 

importantes ações táticas para o desenvolvimento eficaz de um jogo ofensivo, 

defensivo e de transição. Desta feita, os discursos obtidos fornecerão a 

conceção e os parâmetros mais importantes individuais e coletivos para a RS 

dos treinadores de Iniciados nas situações de jogo. Os resultados serão 

apresentados e discutidos nesta seção, eles serão divididos pelas fases do jogo 

(ataque, transição e defesa). Cada divisão conterá a descrição do indicador 

pesquisado, a categorização da ideia central e o DSC respetivo a essa 

categorização. Pode haver mais de um DSC para o indicador apresentado, pois 

os DSC são resultados das ideias centrais que emanaram dos discursos 

individuais e foram agrupadas por semelhança em uma categoria. Cabe 

ressaltar, conforme foi apresentado na Metodologia dessa obra, todas as 

questões foram explicadas antes do início das entrevistas, para que não 

houvesse dúvidas quanto aos seus objetivos.  

 

 

1. INDICADORES DE JOGO OFENSIVO  

 

 

Antes de realizarmos a questão ela foi previamente explicada aos 

entrevistados. Os entrevistados estavam cientes do objetivo que pretendíamos 

alcançar com a pergunta. Nosso objetivo era que das respostas surgissem 

expressões chave e ideias centrais e desses elementos construíssemos o DSC 

que apontasse para os parâmetros ofensivos individuais mais importantes para 

a construção de um ataque eficaz.  
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1.1.  Meios táticos ofensivos individuais. 

 

Indicador: O que os atacantes devem fazer taticamente e individualmente 

para que o ataque seja eficaz? 

Categorização da ideia central: tomada de decisão. 

DSC: “- O que a gente privilegia é a tomada de decisão, acima de tudo a 

tomada de decisão. Quero que eles tenham essencialmente tomada de decisão 

individual e cada um toma a melhor decisão. Isso é o melhor para idade deles, 

sem estarem robotizados na questão da jogada que acaba ali ou que tem que 

cruzar acolá. Individualmente quero que meus jogadores saibam ler as situações 

de jogo que lhes aparecem à frente. Não acredito em situações mecanizadas, 

sempre ações abertas, ainda que utilize algumas jogadas pré-elaboradas, não 

pretendo nada mecânico, quero que em cada situação que cada vez que o 

jogador tenha a bola na mão saiba ler a defesa o posicionamento e atuar em 

conformidade e tomar a melhor decisão possível. Fazemos sempre uma ação 

que o atleta tem que tomar uma decisão que o jogo lhe dá. Se a defesa” sai de 

uma maneira tem que tomar uma decisão, se não sai tem que tomar outra. Uma 

tarefa que é difícil até para seniores, que é saber o que fazer antes de receber a 

bola. Isso demora tempo. Começamos agora a trabalhar, antes de receber já 

saber o que tem que fazer, mais rápido que a própria bola é o nosso olhar e 

decisão. Portanto se conseguirmos fazer isso seremos muito mais rápidos. Olhar 

antes de receber a bola, se olhar já sabe se tem “um defesa” à frente, se tem 

que desmarcar, se só decidir quando tem a bola na mão normalmente resulta 

mal. Atrasa muito. Dizemos pensa antes de receber a bola, mas é ler antes de 

receber a bola, para saber o que já vais fazer. Uma das coisas que eu acho que 

é o mais importante serem muito fortes no 1x1 em termos ofensivos. A tomada 

de decisão é uma coisa que trabalho muito no 1x1, sempre que não houver 

sucesso no 1x1 soltar a bola para o colega para dar continuidade ao ataque. 

Recebestes a bola em movimento, no espaço, tens espaço para jogar 1x1 então 

joga. Quero que eles entendam qual a melhor distinção de remate durante o 

ataque. Trabalhamos sempre para rematarmos no sítio mais provável que seja 
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golo, sempre a procura do melhor sítio para rematar, a melhor tomada de decisão 

possível. O treino sempre é estruturado de forma a tentar que no jogo haja essa 

questão. Nós fazemos muitos jogos de aquecimento que sejam a base de 

tomada de decisão constante, reação rápida, pouco tempo com a bola para 

decidir e tomar a melhor decisão quando tem a bola. O treino é uma simulação 

de jogo e jogo será uma replicação do que foi o treino. Vão aplicar no jogo o que 

treinamos. O treino está estruturado para desenvolverem essas competências 

individuais de jogo, pois é isso que no futuro os ajudará no jogo.” 

 

O desenvolvimento das ações táticas individuais ofensivas tem como 

base, segundo o DSC, a tomada de decisão como um indicador importante para 

os atletas do escalão Iniciados. Segundo o DSC há uma busca para o 

desenvolvimento da tomada de decisão como um fator preponderante na 

formação tático-técnica dos atletas: 

 

“- O que a gente privilegia é a tomada de decisão, acima de tudo a 

tomada de decisão. Quero que eles tenham essencialmente 

tomada de decisão individual e cada um toma a melhor decisão.”  

 

“- Isso é o melhor para idade deles, sem estarem robotizados na 

questão da jogada que acaba ali ou que tem que cruzar acolá. 

Individualmente quero que meus jogadores saibam ler as situações 

de jogo que lhes aparecem à frente. Não acredito em situações 

mecanizadas, sempre ações abertas...” 

 

A literatura indica que nos jogos desportivos coletivos as ações motoras 

durante um jogo são obtidas pela interação dos atletas em um determinado 

tempo e espaço para alcançar um certo objetivo (Garganta, 1997). Nesse cenário 

o fator tempo é um constrangimento do jogo que tem influência direta na ação 

motora do atleta na sua relação cooperação/oposição durante a competição. 
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Essa pressão temporal sobre o atleta força-os por muitas vezes tomar decisões 

mais intuitivas que conscientes, todavia essa é uma característica mais assente 

em jogadores peritos (Tavares & Casanova, 2017) que em jogadores iniciados. 

Para se tornar um excelente jogador o atleta passará por uma formação que 

requererá anos de prática (treino e jogos), durante essa formação a prática 

desportiva deverá ser repleta de pressupostos cognitivos que farão a regulação 

das ações tático-técnicas. Tais pressupostos obtém-se pela estruturação, 

aperfeiçoamento e estabilização da perceção situacional, antecipação, tomada 

de decisão e a aprendizagem da ação motora em atividades de sistemáticas de 

treino desportivo (Sisto & Greco, 1995).  

Nos jogos desportivos coletivos, o atleta terá que resolver uma vasta 

gama de problemas durante o jogo, em grande parte de natureza tático-técnico, 

sendo eles imprevisíveis, complexos ou não, e dependentes do 

desencadeamento do jogo. Sendo assim, as habilidades percetivo-cognitivas 

dos atletas precisam ser usadas adequadamente, a fim de alcançar os objetivos 

propostos para a competição. O jogar bem de um atleta significa que ele 

conseguiu combinar fatores importantes como a interpretação dos estímulos 

ambientais (perceção); com uma adequada tomada de decisão e a ação motora 

tático-técnica, resultado em uma ação eficaz e eficiente em resposta aos 

problemas do jogo encontrado (Tavares & Casanova, 2017). 

No DSC é apresentado que há ainda a atenção quanto a variabilidade das 

ações dos atacantes. Na busca de formar jogadores que serão peritos no futuro, 

o jogo “robotizado” (pré-fabricado) é evitado, dando ao jogador a liberdade, 

dentro de um contexto estratégico-tático da equipa, de ser autônomo na decisão 

que irá tomar de acordo com os constrangimentos apresentados e a relação 

cooperação/oposição. Do discurso emana a correta associação de conceitos que 

integram o prisma decisional, sendo eles a cognição, antecipação e obtenção de 

informação para tomar uma decisão: 
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“- Quero que eles entendam qual a melhor distinção de remate 

durante o ataque. Trabalhamos sempre para rematarmos no sítio 

mais provável que seja golo, sempre a procura do melhor sítio para 

rematar, a melhor tomada de decisão possível.” 

 

No excerto acima o DSC enfoca que o jogador deve distinguir qual o 

melhor remate deve ser realizado. Esse é um ponto importante, pois o melhor 

remate do atacante será o que ele sabe fazer. Entendemos que o treino da 

técnica e de variações do mesmo gesto técnico não deve estar dissociado do 

treino tático. Caso o treino seja baseado somente em aspectos táticos corre-se 

o risco de haver atletas que não saibam dar uma resposta técnica adequada em 

consonância à decisão tomada, mesmo que essa decisão seja eficaz. Em casos 

específicos, pode-se realizar sessões de treino técnico para melhora ou 

aprimoramento de um o gesto motor. Podemos assim entender que a ação 

técnica está à disposição da tática e do processo decisional. Cabe aqui 

apresentarmos os conceitos de conduta efetiva e intenção tática descritos por 

Estriga e Moreira (2014) em que a intenção tática é o fim que se pretende 

alcançar com uma tomada de decisão e conduta efetiva é o resultado da tomada 

de decisão que se transforma em uma ação do jogador, dentro das suas 

competências técnicas, motoras e capacidade avaliativa da situação problema. 

Segundo Garganta (2004) a quantidade de ações motoras e a sua seleção como 

resposta a um problema, depende do conhecimento que o atleta tem do 

desporto, conhecimento tal que está condicionado pela sua perceção e 

entendimento do jogo, sendo assim orientado por esse conhecimento para tomar 

decisões e ter uma resposta motora diante do problema apresentado.  

O DSC ao descrever que o atleta tem que distinguir para depois executar 

uma ação tático-técnica aponta para um paradigma mais tradicional o ato tático, 

conforme descrito por, Mahlo (1980, p. 40) que consiste em: 

1) Perceção e análise da situação; 

2) Solução mental do problema; 

3) Solução motora do problema.  
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Esse paradigma tem sido discutido por uma abordagem mais atual, a 

abordagem ecológica, que entende que a decisão é indissociável da relação do 

jogador com o contexto de jogo. De acordo com a abordagem ecológica, a 

tomada de decisão durante o jogo não depende diretamente da reflexão sobre 

os conhecimentos acerca do jogo e a recolha de informações durante a partida, 

um outro fator é importante, a intuição. Essa abordagem permite responder 

alguns problemas como a capacidade do jogador responder com eficácia a um 

forte constrangimento temporal em diversas situações de jogo; a adaptabilidade 

das ações do jogador diante das situações competitivas e a capacidade de 

antecipação no desenvolver da situação de jogo (Ribeiro & Volossovitch, 2008). 

Em convergência como acima exposto, Tenenbaum (2003) entende que 

a tomada de decisão e ação motora dependem da confluência entre a 

informação selecionada e o conhecimento de base da memória do atleta e 

quando não há a possibilidade de uma avaliação consciente da ação a ser 

tomada, o sistema motor reage instintivamente, mas estando dependente da 

estrutura de conhecimento e do esquema motor. Na investigação de Biscaia et 

al. (2018) eles apontam, fundamentados em outras investigações, que a prática 

deliberada continuada do desporto, ao longo do tempo, permite ao atleta adquirir 

a capacidade de automatização dos movimentos, sendo que, para isso são 

necessários 10 anos ou 10.000 horas de trabalho até aos 20 anos. Dessa forma 

atletas se tornam peritos e conseguem tomar decisões adequadas diante dos 

problemas de jogo. 

Ressaltamos que o objetivo dessa investigação não é apontar erros e 

acertos no DSC, mas apresentar a perceção deles quanto a indicadores 

importantes para a construção tática de um jogo eficaz nas fases ofensivas, 

defensivas e de transição. Dito isso, ao apontarmos que o DSC se refere a um 

paradigma mais tradicional, não significa que estejamos dizendo que há um erro 

por parte do sujeito coletivo, apenas apresentamos como esse tema é entendido 

no momento em que a investigação foi feita. Ressaltamos ainda o entendimento 

de Tavares & Casanova (2017) que esses paradigmas não são antagónicos, mas 

complementares.  
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O sujeito coletivo apresenta em seu discurso o desejo que os jogadores 

saibam “ler” o jogo e saber o que fazer antes de receber a bola. Podemos conferir 

essas informações nos textos abaixo: 

 

 “-... jogador tenha a bola na mão saiba ler a defesa o 

posicionamento e atuar em conformidade e tomar a melhor decisão 

possível...” 

 

“- Dizemos pensa antes de receber a bola, mas é ler antes de 

receber a bola, para saber o que já vais fazer...” 

 

“- Uma tarefa que é difícil até para seniores, que é saber o que fazer 

antes de receber a bola.” 

 

“- ... antes de receber já saber o que tem que fazer...” 

 

Compreendemos que o sujeito coletivo ao usar a expressão “ler” evoca a 

capacidade cognitiva e preceptiva dos atletas diante dos eventos do jogo 

competitivo com relação as situações de oposição/cooperação. Utilizando a 

catacrese (ler) dita pelo sujeito coletivo, discorreremos sobre o significado 

aplicado a ela no contexto de jogo e na tomada de decisão. Um indivíduo para 

realizar a leitura de um texto ou de apenas palavras, deve estar familiarizado 

com o vocabulário do idioma. Caso ele não tenha essa familiaridade não há 

leitura. Citamos aqui o exemplo dos hieróglifos egípcios, que por muitos anos 

foram admirados e não compreendidos, somente com o descobrimento da pedra 

de Rosetta em 1799, com textos escritos em dois idiomas (egípcio e grego) o 

entendimento passou a ser possível. Com essa descoberta e o trabalho do 

investigador François Champollion foi possível decifrar os hieróglifos e publicá-
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los em 1823 (Précis du Système Hieroglyphique)6  Seriam apenas palavras e 

letras sem sentido algum, por mais que ele as conseguisse ver. O simples ato 

de ver as palavras sem compreendê-las nada significava. Para ler tem que se 

aprender o idioma; estudá-lo; vivenciá-lo; saber suas regras e usos e aplicá-lo 

nas situações cotidianas, no caso de Champollion na investigação dos 

hieróglifos. 

Ao pensarmos o desporto coletivo, neste caso o Andebol, significa que 

um atleta para “ler” o jogo deve possuir um “saber estratégico-tático, e que 

consiste não apenas conhecimento das regras da competição e das regras de 

gestão e organização do jogo, mas também no conhecimento das condições de 

regulação situacional” (Garganta, 2004, p. 219). Cabe então ao atleta saber o 

que fazer e como fazer dentro de uma organização coletiva. Para explicar o que 

e o como fazer, Garganta (2004) apresenta um esquema (conforme estudos de 

Gréghaine e Godbout, 1995) que mostra quais e como os conteúdos do 

conhecimento no âmbito dos jogos desportivos se relacionam (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Conteúdos do conhecimento em desportos coletivos (Garganta, 2004) 

                                            
 

6 BAKOS, Margaret Marchiori. HIEROGLIFOS: HISTÓRIA E PRINCÍPIOS BÁSICOS. III jornada de estudos do 

Oriente Antigo: línguas, escritas e imaginários, p. 73. Visualizado em 10/09/2019 em 
https://books.google.pt/books?hl=pt-
BR&lr=&id=Ajl9rsTOU2gC&oi=fnd&pg=PA73&dq=hieroglifos+egipcios+descoberta&ots=sMQMJ1g2Kp&sig=_5
CLyKOgSdKV2oLL1Gvar21vSXM&redir_esc=y#v=onepage&q=hieroglifos%20egipcios%20descoberta&f=false 

Regras de acção 
Regras de gestão e 

organização do jogo 

Capacidades motoras 

Organização 

colectiva e 

individual  

https://books.google.pt/books?hl=pt-BR&lr=&id=Ajl9rsTOU2gC&oi=fnd&pg=PA73&dq=hieroglifos+egipcios+descoberta&ots=sMQMJ1g2Kp&sig=_5CLyKOgSdKV2oLL1Gvar21vSXM&redir_esc=y#v=onepage&q=hieroglifos%20egipcios%20descoberta&f=false
https://books.google.pt/books?hl=pt-BR&lr=&id=Ajl9rsTOU2gC&oi=fnd&pg=PA73&dq=hieroglifos+egipcios+descoberta&ots=sMQMJ1g2Kp&sig=_5CLyKOgSdKV2oLL1Gvar21vSXM&redir_esc=y#v=onepage&q=hieroglifos%20egipcios%20descoberta&f=false
https://books.google.pt/books?hl=pt-BR&lr=&id=Ajl9rsTOU2gC&oi=fnd&pg=PA73&dq=hieroglifos+egipcios+descoberta&ots=sMQMJ1g2Kp&sig=_5CLyKOgSdKV2oLL1Gvar21vSXM&redir_esc=y#v=onepage&q=hieroglifos%20egipcios%20descoberta&f=false
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Regras de ação consistem no conhecimento básico tático que o jogador 

tem a respeito do jogo e permitem que ele tenha uma ação eficaz. As regras de 

organização envolvem a lógica do jogo (terreno de jogo, divisão dos jogadores 

no campo, posições e papéis de cada um). As capacidades motoras são as 

ações motoras resultantes da atividade percetiva e decisional dos jogadores 

(Garganta, 2004). Dentro desse contexto de “ler” o jogo Ribeiro e Volossovitch 

(2008) explanam sobre as estratégias visuais utilizadas pelos jogadores para 

captarem as informações mais relevantes durante o jogo e como essa ação é 

importante para auxiliar em uma tomada de decisão eficaz. Eles alertam que o 

ensino educativo do olhar deve ser realizado por meio de tarefas diversificadas 

que disponibilizem um panorama vasto de referências visuais, sendo essas 

atividades condicionadas para o objetivo da tarefa e não as indicações verbais 

do treinador. O atleta será treinado para ser autónomo e encontrar suas 

ferramentas para ler o jogo.  

“Ler” o jogo também envolve o conhecimento prévio (experiência) do 

atleta. A tomada de decisão está ligada as informações que o jogador necessita 

para identificar uma situação e agir. Nessa situação o excesso de informações 

torna-se um problema. O atleta deve saber captar o essencial para reagir no 

momento adequado. Jogadores peritos necessitam de uma menor quantidade 

de referências visuais para tomarem uma decisão, sendo assim, mais rápidos 

em suas ações (Ribeiro & Volossovitch, 2008). Devemos atentar para um outro 

aspecto importante, a antecipação: que é a capacidade de antever a situação 

problema e dar uma resposta adequada antes dela ocorrer. Essa é uma 

característica de um atleta expert e que é potencializada com os estímulos 

(treinos) adequados. Sendo assim não devemos considerar o atleta como 

somente um receptor de estímulos, pois ele cria situações de jogo e age de 

acordo com elas. Apesar de não surgir explicitamente a palavra antecipação no 

no DSC, implicitamente ela surge quando o sujeito coletivo diz: “- …antes de 

receber já saber o que tem que fazer”.  

O DSC referente as ações ofensivas individuais a apresentou indicadores 

importantes em relação à importância da tomada decisão como um ponto que 

leva ao jogo eficaz e há respaldo na literatura especializada endossando tal 
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perceção do sujeito coletivo. Ainda é encontrado no DSC outro dado relevante 

que é o como a tomada de decisão no aspecto individual é treinada: 

 

“- Uma das coisas que eu acho que é o mais importante serem 

muito fortes no 1x1 em termos ofensivos. A tomada de decisão é 

uma coisa que trabalho muito no 1x1, sempre que não houver 

sucesso no 1x1 soltar a bola para o colega para dar continuidade 

ao ataque.” 

 

“- Nós fazemos muitos jogos de aquecimento que sejam a base de 

tomada de decisão constante, reação rápida, pouco tempo com a 

bola para decidir e toma a melhor decisão quando tem a bola. O 

treino é uma simulação de jogo e jogo será uma replicação do que 

foi o treino. Vão aplicar no jogo o que treinamos.” 

 

O objetivo do treino deve ser o de formar jogadores com capacidade 

decisional, com recursos técnicos, experiência e capacidade de resolver os 

problemas de jogo. O sujeito coletivo para alcançar esses resultados entende 

que treinar atividades de ataque individual em situações 1x1 melhore a 

capacidade decisional do atleta. O sujeito coletivo na mesma frase expõe que 

não havendo sucesso no 1x1 o atleta deve passar a bola para o colega. Estriga 

e Moreira (2014) ao apontar os comportamentos preferenciais no ataque dão 

respaldo à opinião do sujeito coletivo quanto ao que fazer quando não há 

sucesso em uma ação individual ofensiva de penetração diante da defesa 

adversária, deve-se passar ao colega para continuar o desencadeamento do 

ataque. Todavia entendemos que mesmo não havendo sucesso na penetração 

o remate também seria uma opção viável como desfecho da ação. 

Consideramos implícito no DSC o uso dos meios táticos individuais para a 

realização de atividade de 1x1 e 2x1. Citamos as progressões, penetrações, 
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fintas, fixações, desmarcações, passes, dribles e remates. O conhecimento, a 

vivência, o saber realizar e quando realizar essas ações técnicas dão um aporte 

para o processo decisional do atleta, tendo em vista que a evolução na 

capacidade de jogar implica o aprimoramento de saberes e como executá-los 

(Garganta, 2004). 

O sujeito coletivo complementou suas ilações sobre o treino de meios 

táticos individuais incluindo algo importante, ele afirma que nos treinos há jogos 

que simulam o ambiente competitivo e enfoca que aplicarão no jogo competitivo 

o que realizaram no ambiente de treino. Ribeiro e Volossovitch (2008) usaram a 

expressão latina sine qua non para reforçarem a importância do treino 

contextualizado para a melhoria da tomada de decisão. Para os autores (2008) 

o desenvolvimento de competências percetivas exige a vivência de situações 

específicas de jogo ou de atividades que simulam o contexto competitivo, sendo 

que essas atividades devem respeitar a lógica interna do jogo, sem desfigurá-lo 

durante o treino. Dentro desse contexto eles ainda abordam que três 

componentes devem estar sempre presentes no treino: oposição, cooperação e 

finalização, acrescidos de constrangimentos como o temporal, redução de 

terreno de jogo, redução ou aumento da cooperação ou oposição e a regras 

limitadoras de ação. A literatura aponta ainda para a importância a variabilidade 

das tarefas de treino, dentro de um contexto de jogo competitivo, uma vez elas 

invocarão a capacidade adaptativa dos jogadores os preparando para a 

imprevisibilidade e instabilidades do jogo competitivo de Andebol. Indicam que o 

treino deve preparar um atleta autónomo, capaz de resolver por si os problemas 

de jogo, apelando a sua própria capacidade decisória (Afonso et al., 2017; 

Mesquita, 2005; Ribeiro & Volossovitch, 2008; Vickers, 2003). 

Para Vickers (2003) o treino de tomada de decisão é um tipo de 

treinamento que aumenta as oportunidades que os atletas têm para tomar 

decisões em atividades semelhantes às que surgirão na competição. Dessa 

forma a decisão individual não está dissociada de uma organização coletiva, 

previamente treinada e com objetivos fixados (Estriga & Moreira, 2014). 
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1. 2. Meios táticos ofensivos de grupo  

 

Indicador: Quais as combinações / movimentações / ou meios táticos que 

você considera importantes para o bom desempenho do ataque coletivo? 

Categorização da ideia central: Ter uma boa tomada de decisão. 

DSC: “- Acima de tudo é importante eles perceberem os princípios de 

jogo. Têm que ser eles [pensando] e tomando decisão. Nos iniciados os atletas 

não podem, no meu entender, não podem ter jogos fechados, não podem ter 

coisas pré-definidas, porque senão vão estar formatados para determinado tipo 

de jogo, que mais tarde não terão sucesso, ou podem, porém, ficarão limitados 

àquilo, aquele estilo de jogo. Não sou totalmente contra isso, em situações de 

desespero que nada está a sair, podemos [executar] jogadas fechadas, mas que 

percebam o porquê daquilo. 

É isso que promovemos muito no treino em termos de ataque, meios 

grupais pequenos, 2x1, 2x2, 3x3, para que eles identifiquem essa situação no 

jogo. Porque se eles não treinam isso, na hora do jogo não vão conseguir 

identificar, saber que o cruzamento se faz como meio e não como um princípio, 

eu cruzei porque tu invadiste meu espaço e eu aqui já não tenho hipótese de 

atacar, como não podem dois atacar o mesmo lugar então cruzo a partir daí 

decidir, tens espaço. 

Quero que saibam o que tem à frente e decidir bem no menor espaço de 

tempo possível. É o que eu vos digo, os melhores jogadores são os que decidem 

bem no menor espaço de tempo. É isso que tento incutir neles essa situação. 

Eles não memorizam, eles entendem o jogo. Eles têm que saber quando estão 

com ou sem a bola o que tem que fazer consoante aquilo que o colega deles fez. 

Isso deve estar muito trabalhado, mas depois não nos deixa tão presos à tática 

pré-definidas e combinadas. A interpretação do jogador com a bola e do jogador 

ao lado sem a bola é o que faz uma equipa seja capaz de produzir um ataque 

sustentável e um ataque bonito”. 

 

Antes de abordar diretamente o tema, fazemos aqui uma adenda para 

refletirmos sobre a terminologia do jogo. O indicador do DSC questiona sobre o 
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ataque coletivo. O ataque coletivo é regido por princípios específicos, que 

segundo Antón Garcia (1998) facilitam a organização da equipa e surgem da 

interação de condutas individuais e de cooperação entre os parceiros para 

vencerem o adversário, sendo essas condutas baseadas nos princípios do jogo 

ofensivo e nas capacidades dos atletas. Essas condutas e comportamentos 

táticos de um atacante são regidas por dois conceitos importantes da tática 

individual: a conduta efetiva e a intenção tática. Conduta efetiva é o resultado da 

tomada de decisão que se transforma em uma ação do jogador, dentro das suas 

competências técnicas, motoras e da sua capacidade avaliativa de determinada 

situação de jogo. A intenção tática é o fim que se pretende alcançar com uma 

tomada de decisão (Estriga & Moreira, 2014). As interações das intenções 

táticas/condutas efetivas realizadas dentro de um ajuste espaço-temporal com 

os companheiros de equipa levam ao que chamamos de meios táticos de grupo 

(Antón Garcia, 1998). A união dos meios táticos individuais com meios táticos de 

grupo, subordinados as fases do jogo guiados por um sistema de jogo e seguindo 

regras organizacionais seria entendido como a tática coletiva da equipa. Dito 

isso, a pergunta “Quais as combinações / movimentações / ou meios táticos que 

você considera importantes para o bom desempenho do ataque coletivo” tem por 

objetivo perceber quais são os meios táticos ofensivos de grupo mais relevantes 

para o um ataque eficaz. Essa explicação foi feita no momento da entrevista, 

para que não houvesse dúvidas por parte do entrevistado. 

No indicador anterior que questionava quais as ações ofensivas 

individuais eram importantes para um ataque eficaz na perceção dos 

treinadores, o DSC apontou para a tomada de decisão como o quesito mais 

importante. Na sequência o indicador referente às ações ofensivas coletivas 

igualmente indica a tomada de decisão como um fator preponderante para um 

ataque coletivo eficaz, entretanto, nesse indicador surgiu outro ponto 

considerado relevante para o sujeito coletivo: o uso de diversas ações táticas de 

grupo.  

Quanto à tomada de decisão no processo ofensivo de grupo o DSC dá 

grande destaque ao papel do treino para a melhoria da tomada de decisão. 

Expõe que os treinos visam propiciar o entendimento do jogo e o 
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desenvolvimento cognitivo ao ponto que que os atletas saibam o que estão 

fazendo e o porquê. Logo no início do DSC o termo princípios de jogo é abordado 

como algo importante para ser compreendido pelo jogador. De acordo com 

Ribeiro e Volossovitch (2008), princípios de jogo representam a bússola que 

aponta o Norte para ação dos jogadores durante a partida, com o objetivo de 

operacionalizar as ações de cooperação entre os colegas de equipa e as ações 

de oposição frente ao adversário. Esses princípios podem ser divididos em 

gerais e específicos, sendo os gerais os comportamentos que são adotados 

independentemente da fase do jogo; enquanto os específicos orientam a 

conduta em fases e situações específicas do jogo.  

Os treinos em equipa para o entendimento desses princípios de jogo 

estabelecem uma trama entre os jogadores, que resultam no comportamento 

tático da equipa, manifestando assim a sua inteligência coletiva. Dentro desse 

universo macro há níveis médios organizacionais, onde grupos pequenos de 

jogadores cooperam entre si para resolver os problemas de jogo por meio de 

ações táticas (meios táticos de grupo) (Estriga & Moreira, 2014). 

 

“-É isso que promovemos muito no treino em termos de ataque, 

meios grupais pequenos, 2x1, 2x2, 3x3, para que eles identifiquem 

essa situação no jogo.” 

 

O sujeito coletivo ciente da importância dos meios táticos de grupo para o 

desempenho ofensivo da equipa, conforme o texto acima, promove o treino em 

pequenos grupos com a finalidade de imbuir os atletas de experiências de 

contexto de jogo e aprimorar a capacidade decisória dentro desses contextos. 

Ele também aborda que essas atividades não são compostas por jogadas pré-

formatadas, engessadas ou fechadas. A literatura especializada em Andebol 

(Greco et al., 2012) expõe que nessa faixa etária (13 a 15 ) que no nível tático 

de orientação desportiva o jogador deve: 

a) Desenvolver capacidades cognitivas de perceção, antecipação e 

tomada de decisão; 
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b) Enfatizar as capacidades técnicas individuais, mas com progressão 

para ações de grupo; 

c) Compreender as ações táticas de grupo. 

d) Iniciar o jogo posicional com evolução para a compreensão do jogo 

em todas as posições e funções da equipa. 

Entendemos que em termos gerais o sujeito coletivo tem buscado 

desenvolver o nível tático, especificamente no que diz respeito aos meios táticos 

ofensivos, dos seus atletas em conformidade com a literatura especializada. 

Estando ele atento para o desenvolvimento de um atleta que tenha um aporte de 

variabilidade de ações ofensivas tático-técnicas, que possua autonomia para 

modificar as situações de jogo de acordo com os problemas percebidos e 

adaptado as respostas dadas pelo sistema cooperação-oposição no momento 

do jogo competitivo. Visa assim obter um sistema ofensivo eficaz sem ter o jogo 

baseado em jogadas fixas, pré-fabricadas e com jogadores dependentes de 

decorarem ações ofensivas. O sujeito coletivo ao perceber o jogo e o treino 

dessa maneira apresenta no seu discurso outro ponto chave para o desempenho 

do ataque coletivo, conforme descrito abaixo. 

Indicador: Quais as combinações / movimentações / ou meios táticos que 

você considera importantes para o bom desempenho do ataque coletivo? 

Categorização da ideia central: Usar os meios táticos de grupo. 

DSC: “- Nessas idades tem que assentar o jogo em meios tácticos mais 

simples. Essa é a base de trabalho com iniciados, porque o mais difícil no 

andebol é fazer as coisas simples bem. Fazemos as coisas simples do jogo 

sempre em, nunca ficar parados, com linhas de passe, movimentações sem bola 

e muita situação de 2x1. Por norma tentamos fazer permutas e consideramos 

importante por causa de uma troca de posições e serve acima de tudo para 

acelerar o jogo, para criar grandes dificuldades nas trocas e fazer os jogadores 

saírem da sua posição normal. Depois podemos também ter os cruzamentos que 

se forem bem feitos, fixam os atletas adversários, pois se não fixar não tem 

sentido, porque nessas idades fazem de conta, trocam de posição e o defensor 

continua no mesmo sítio. O cruzamento é importante se eles percecionarem que 

tem que fixar, que o cruzamento é importante se eles trabalharem dessa forma. 
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As minhas equipas em iniciados trabalham as entradas, que são importantes 

para decompor o jogo, eles jogando com entradas 2x2, 1x1 depois entradas a 

segundo pivô, entradas a 2º com deslocamento nas costas, a entrada dos 

pontas, entrada a pivô e 2x2, mesma situação de 2x2 na ponta com a entrada 

do ponta sem bola e vou colocar entre o primeiro e segundo defesa para criar 

uma vantagem do vigor físico do pivô contra o ponta e lateral. Eu trabalho com 

os bloqueios simples 2x2 e eventualmente 3x3. O pivô [desloca-se da zona da 

linha de 6 metros] para bloquear e jogar no 2x2, assim finalizamos em cima do 

lateral bloqueado. São meios tácticos que eles sabem que tem e conseguem 

aplicar de acordo com a defesa que vamos encontrar. Eu faço uso das 

penetrações sucessivas, écrans e ‘passa e vai’”. 

 

O sujeito coletivo volta a dizer a expressão “nessas idades” indicando o 

conhecimento de que as atividades devem ser direcionadas e preparadas de 

acordo com as necessidades do escalão etário. Dentro dessas necessidades o 

eu coletivo aponta diversos meios táticos-técnicos que são importantes e devem 

ser empregados para a execução de um ataque coletivo eficaz dentro da 

categoria de Iniciados. Ressaltamos que no Capítulo II dessa obra abordamos 

os meios táticos-técnicos ofensivos coletivos apresentados na literatura 

especializada do Andebol.  

Para o eu coletivo os meios táticos-técnicos mais importantes são as 

permutas, os passes, cruzamentos, as movimentações sem bola, entradas, 

bloqueios, penetrações sucessivas, ecrãs e passa e vai. As permutas como 

ocorrem durante a circulação de bola e de jogadores (conforme apresentado no 

Capítulo II) apresentam-se como ações ofensivas que buscam gerar espaços e 

para as penetrações e remates dos atacantes. Essas permutas, movimentações 

com bola e sem bola podem vir acompanhadas de cruzamentos, que intentam 

fixar o adversário e obter a vantagem numérica ofensiva, estando o eu coletivo 

em consonância com Antón Garcia (1998) que apresentou essas características 

ao descrever os objetivos dos cruzamentos no Andebol.  

As entradas não são consideradas ações ofensivas de grupo e sim 

individuais (vide Capítulo II), porém o eu coletivo as incluiu como sendo uma 
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ação de grupo. Provavelmente isso ocorreu devido à ação das entradas 

acontecerem dentro de uma movimentação de grupo enquanto a equipa ataca. 

Esses deslocamentos ocorrem com bola ou sem, em função da trajetória dos 

pontas e dos jogadores da 1ª linha, juntamente com permutas de postos 

ofensivos. Ele ainda apontou as entradas como uma ação de mudança do 

sistema ofensivo de jogo. Fez isso quando declarou que os jogadores ao 

realizarem entradas, passam a realizar a uma função de pivô (entradas a 2º 

pivô), mas não acusa a ocupação do antigo posto específico desse atleta por 

parte de um companheiro de equipa que estava na segunda linha ofensiva. 

Nesse tipo de ação ofensiva, descrita pelo eu coletivo, há uma mudança no 

sistema ofensivo coletivo da equipa, por exemplo, a equipa que atacava no 3:3 

passa a atacar no 2:4 após um lateral assumir uma função de pivô. Nota-se a 

existência de uma confusão conceitual por parte do eu coletivo quanto a 

definição do meio tático ofensivo individual entrada. Conceitualmente o eu 

coletivo equivoca-se ao explicar o que entende por entradas, pois transforma 

uma sequência de ações em uma única ação. Caso dissesse que o atleta ao 

realizar uma entrada/penetração na defesa adversária (meio tático ofensivo 

individual) e depois como desencadeamento dessa ação ele passava a exercer 

a função de pivô, alterando o sistema ofensivo da equipa (meio tático ofensivo 

coletivo) haveria uma clarificação sobre conceitual e a diferenciação entre tática 

individual e coletiva. Silva et al. (2013)afirma que a indefinição terminológica 

ocorre mais frequentemente quando se refere ao processo ofensivo, pois são 

encontradas muitas expressões para caraterizar as fases do ataque. 

O possível equívoco conceitual e do uso terminológico dos termos em 

dissonância com a literatura não significa que a aplicação prática está 

comprometida, uma vez que essas mudanças de sistema de jogo tem a intenção 

ludibriar a defesa adversária e obter vantagens numéricas e ou posicionais para 

alcançar o objetivo principal do jogo, o golo. O eu coletivo parece estar em 

harmonia nesse sentido com o investigador Antón Garcia (1998), pois ele ao 

abordar o assunto entradas, trocas de postos ofensivos e troca de setores, 

entende que a realizações dessas ações são uma via de acesso ao bom jogo 

ofensivo, pois permitem a variabilidade de ações táticas; exigem dos jogadores 



 
 

83 
 
 

uma rápida adaptabilidade aos cenários de jogo, um pensamento tático coletivo 

ofensivo e mobilidade ofensiva, gerando grandes transtornos defensivos para o 

adversário. 

O eu coletivo ainda considera importante a execução dos meios táticos-

técnicos, como os bloqueios, penetrações sucessivas, écrans e passa e vai. O 

uso de bloqueios e écrans, combinados com penetrações sucessivas visa obter 

situações vantajosas aos atacantes (superioridade numérica ou posicional) 

frente a defesa adversária (Menezes, 2011).Atentemos que ações de bloqueio e 

écrans são meios táticos de elevadas exigências coordenativas das ações de 

cooperação, não sendo fácil para iniciantes aplicá-las em contexto de jogo. 

Essas ações exigem a capacidade de antecipação e interpretação dos 

envolvidos na ação (Estriga & Moreira, 2014). Por fim a ação tática ofensiva de 

grupo “passa e vai” tem o objetivo obter uma desmarcação em profundidade 

após um passe, causar uma superioridade numérica e a obtenção de um espaço 

favorável para o remate (Antón Garcia, 1998; Estriga & Moreira, 2014; Menezes, 

2011; Romero, Greco, Silva, et al., 2012). Esta ação tático-técnico é comumente 

utilizada durante as transições ofensivas e contra defesas abertas pressionantes 

(Estriga & Moreira, 2014), entendemos que o eu coletivo valoriza tal meio tático 

ofensivo coletivo devido ao regulamento dos jogos de Iniciados que não permite 

marcações mistas e porque esse escalão, no seu geral, realiza marcações 

defensivas pressionantes e profundas.  

Todos os elementos táticos abordados estão em conformidade com os 

princípios operacionais descritos por (Bayer, 1994) e também aos conceitos de 

estruturação do espaço, comunicação na ação e a relação com a bola (Garganta, 

1998). Ao utilizar esses meios ofensivos de grupo percebemos a clara 

preocupação do sujeito coletivo com as variabilidades das ações táticas 

ofensivas e com a compreensão dos eventos durante o jogo competitivo. 

Enfatizamos que o discurso indica que o desenvolvimento da tática individual e 

coletiva deve ser amplo e um pré-requisito para o desenvolvimento de um jogo 

ofensivo eficaz para este escalão (iniciados). Essa perceção do eu coletivo 

coaduna com a de Antón Garcia (1990) que entende que as aprendizagens de 

elementos essenciais para a prática do desporto devem acontecer antes do final 
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da puberdade. É integrada também pela  a visão de Greco et al. (2012) que 

enfatiza o valor da iniciação da formação tática específica para esse escalão 

etário, com destaque para a manutenção do desenvolvimento das capacidades 

cognitivas (perceção, antecipação e tomada de decisão) evitando a 

especialização por posições. Os autores ainda sinalizam que esses meios táticos 

ofensivos de grupo (passa e vai, cruzamentos, trocas) são pertinentes para a 

formação do jogador. Menezes et al. (2014) destacam a importância do ensino 

por meio de jogos e situações que simulem as situações competitivas que 

possibilitem os atletas tomarem decisões intencionais diante do cenário 

apresentado, afirmação que vai ao encontro do DSC apresentado.  

Em resumo os resultados referentes aos indicadores de jogo ofensivo 

evidenciaram, por meio do DSC, para essa RS, que a tomada de decisão do 

atleta individualmente e em grupo  tem um papel primordial para o desempenho 

eficaz e eficiente nas ações de ataque. Aponta também para a importância do 

uso de diversas ações ofensivas de grupo (passa e vai, permuta, bloqueio, 

cruzamentos, écrans e penetrações sucessivas) e a alteração do sistema 

ofensivo durante o jogo competitivo.  

 

 

2. INDICADORES DE JOGO DE TRANSIÇÃO 

 

Antes de iniciarmos a análise do DSC cabe clarificar como o termo contra-

ataque foi utlizado. Entendemos que o jogo possui duas fases, ataque e defesa, 

porém essas fases são compostas por subfases, ou fases de transição do ataque 

para a defesa e da defesa para o ataque que se relacionam entre si. Dentro do 

universo terminológico variado do Andebol, nesta obra, adotamos a abordagem 

desse tema proposta por Silva et al. (2013) em que a subfase de transição rápida 

da defesa-ataque são compostas pelos métodos de jogo ofensivo: contra-ataque 

direto, contra-ataque apoiado, ataque rápido e reposição rápida após o golo 

(contra-golo) (Figura 4), referente ao processo defensivo entende que há 4 fases 

nesse percurso (Figura 5). 
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A obtenção de informações do eu coletivo em relação as variáveis 

consideradas importantes nessa “fase” de transição tem o objetivo de identificar 

quais premissas são adotadas durante a transição para o ataque e para a defesa 

nos escalões de Iniciados. Premissas essas que buscam um ataque eficaz e 

uma defesa que saiba lidar com o contra-ataque adversário.  

 

 

Figura 4. Fases do processo ofensivo e métodos de que lhe são associados (Silva et al., 2013, 
p. 6) 

  

 

Figura 5. Fases da defesa (Silva et al., 2013, p. 4) 

 

 

2. 1. Transição defesa – ataque. 
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Indicador: Você é a favor ou contra de induzir (provocar, estimular) sua 

equipe ao contra-ataque? Por quê? 

Categorização da ideia central: Favorável ao estímulo do contra-ataque. 

DSC: “- Sempre a favor. Cada vez mais o Andebol se tornou um jogo 

muito rápido e deve ser jogado da forma mais simples possível e se eu consigo 

marcar golo com um passe e remate, vou abdicar disso? Tenho que criar 

condições para poder finalizar mais facilmente, como vou fazer isso? A forma 

mais fácil de obter golos fáceis é em contra-ataque. Raramente há situações de 

1 contra 0, o contra-ataque proporciona o 1x0, 2x1 ou o 3x2 que é uma situação 

de vantagem para rematar, pois uma equipa está sempre desequilibrada quando 

faz a transição do ataque para a defesa. Por que não havíamos de explorar essa 

fraqueza da equipa? Essa ação facilita o trabalho aos meus atletas passando 

menos tempo em ataque organizado evitando o desgaste físico deles, 

principalmente porque trabalho muito a defesa, e o contra-ataque é momento 

imediatamente a seguir. O gol de contra-ataque é muito mais fácil e produz um 

efeito mental na equipa adversária muito acentuado, ou seja, sofrer um golo de 

contra-ataque não é só sofrer um golo de contra-ataque é o desgaste mental que 

produz na equipa contrária e o levantamento moral da minha equipa. A equipa 

que não faz contra-ataque está limitada em relação à outra. 

Eu digo que o contra-ataque é a cereja do treino de defesa. Ganhar bolas 

e sair em contra-ataque, esse é o bolinho do treino defensivo, deixando esse 

treino mais fácil. Com os contra-ataques jogo fica muito mais apelativo para 

quem vê e para o atleta, porque há uma dinâmica muito maior”. 

 

Relembremos que a transição defesa-ataque ocorre após o equipa 

adversária perder o controle da bola por meio de uma intercetação, roubo de 

bola, falha no ataque ou mesmo após um golo (contra-golo). Inclui-se e aqui 

também a reposição pelo guarda redes, após o insucesso de um remate ou 

violação da área de baliza e reposições após infrações do ataque. Segundo 

Teodorescu (1984) o contra-ataque é marcado por grande velocidade de 

circulação da bola e dos jogadores, por números de passes reduzido e por 

superioridade numérica ou posicional. 
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O eu coletivo considera a indução ao contra-ataque como algo importante 

dentro do contexto de jogo. Enfatiza que essa ação propicia grandes 

oportunidades para se rematar com vantagem numérica e posicional (devido ao 

desequilíbrio defensivo) e que o sucesso dessa ação cria um efeito psicológico 

benéfico na equipa e maléfico na equipa adversária. Acrescenta que o jogo de 

Andebol é muito rápido e as oportunidades devem ser aproveitadas, sendo o 

contra-ataque uma ação que gera essas oportunidades favoráveis diante do 

constrangimento temporal do jogo competitivo. Segundo Fernández & Meléndez-

Falkowski (1988) o contra-ataque é o caminho mais rápido para o golo após a 

recuperação da posse da bola sendo que a superioridade ou igualdade numérica 

são consideradas diretrizes do contra-ataque, pelo aproveitamento espacial 

favorável e desorganização defensiva da equipa adversária. Para Silva (2008) 

“A utilização da transição rápida defesa-ataque, é atualmente considerada como 

um fator decisivo para o sucesso no Andebol, pelo que é procurada pelas 

equipas como a forma mais fácil de obter golo” (p. 70). 

Sendo então a indução do contra-ataque considerado importante para o 

sujeito coletivo o indicador a seguir questiona como se desenvolve o contra-

ataque no âmbito da equipa. 

 

Indicador: O que você faz ou treina para que o contra-ataque seja 

induzido (estimulado, provocado)? 

Categorização da ideia central: Uso de jogos reduzidos nos treinos para 

estimular o contra-ataque. 

DSC: “- É fácil treinar o contra-ataque direto sendo mais difícil o contra-

ataque apoiado. Fazemos diversos jogos de antecipação, desarmes, 

intercetações, partidas e saídas na altura do remate, treinamos a reposição de 

bola curta e longa do guarda-redes, pois esses elementos técnicos defensivos 

são fatores fundamentais para o contra-ataque. Crio situações artificiais nos 

treinos muitas vezes. Faço jogos que sempre há contra-ataque, mesmo que haja 

golo. Coloco no treino situações que os obriguem a isso, sempre ir à frente 

correndo. Bonifico quando conseguem fazer o contra-ataque direto, para 
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estimular a defesa e a realização da tarefa. Fazemos alguns treinos de contra-

ataque com defesa em transição e sem drible, sempre a finalizar no meio”. 

 

Como foi descrito no Capítulo II há métodos distintos de se realizar a 

transição rápida da defesa para o ataque: contra-ataque direto, contra-ataque 

apoiado, ataque rápido e contra-golo. No DSC é apresentada a preferência pelo 

contra-ataque direto, sendo o treino do contra-ataque apoiado mais difícil de se 

realizar, segundo o eu coletivo. Com o objetivo de criar uma cultura de transição 

rápida da defesa para o ataque na equipa, durante os treinos, o treinador 

desenvolve jogos reduzidos que simulam situações de jogo e estimulam a 

capacidade de antecipação e perceção e tomada de decisão, que são 

fundamentais para a execução de desarmes e intercetações. O sujeito coletivo 

não descreve o uso do ataque rápido e nem do contra-golo, o que nos levanta a 

questão se não o fazem por que não adotaram a terminologia no seu vocabulário 

ou não adotaram o conceito. No DSC o sujeito coletivo aponta que usa jogos que 

mesmo que haja o golo há o contra-ataque. Seriam jogos com o método do 

contra-golo em execução? Seriam jogos que mesmo com o golo sofrido uma 

nova bola e dada a equipa que estava na defesa e ela tem que se movimentar 

para o campo ofensivo obrigando a equipa atacante fazer uma recuperação 

defensiva rápida? Essas são algumas das nossas suposições, uma vez que não 

foi explicado o teor dos jogos desenvolvidos.  

Ribeiro & Volossovitch (2008) entendem que um bom contra-ataque surge 

de uma boa defesa, caracterizada por ser ativa e antecipava. Para eles, dois 

problemas são resolvidos com a organização de um contra-ataque eficaz, a 

conquista da posse de bola e o seu transporte rápido e seguro em direção da 

baliza adversária, sendo exatamente isso que o eu coletivo intenta ao treinar o 

contra-ataque com sua equipa.  

Cabe aqui acrescentar o aspecto físico do contra-ataque. Os treinamentos 

específicos devem ser de alta intensidade para preparar os jogadores para os 

rigores do jogo competitivo. Estrategicamente o contra-ataque se apresenta 

como uma arma importantíssima para o sucesso de uma equipa, pois 

proporciona vantagens numéricas e espaciais ao aliar a tática, técnica e as 
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capacidades motoras para alcançar com eficiência, eficácia e velocidade o 

objetivo principal do jogo: o golo. Menezes, Morato, et al. (2016) ainda salientam 

que durante o processo de ensino-aprendizagem-treinamento do contra-ataque 

ele deva ser abordado sistematicamente e com o desenvolvimento de variadas 

situações. Para eles a diversidade de abordagens e métodos de treino de contra-

ataque desenvolverão nos atletas ferramentas para resolver os problemas e 

situações de jogo relacionados ao contra-ataque. 

 

 

2. 2. Transição ataque – defesa. 

 

Indicador: O que você faz ou treina para que o contra-ataque do 

adversário seja ineficaz? 

Categorização da ideia central: Uso de jogos reduzidos para treinar 

recuperação defensiva. 

DSC: “- Há muito mais dificuldade em fazê-los perceber que a 

recuperação é importante, a defesa é fundamental no jogo. Uma das maneiras 

para aprenderem bem no treino é através da competição entre eles. Competição 

é uma forma muito estimulante deles aprenderem. Nada melhor que jogos 

reduzidos para lhes dar essa perceção do que estar a passar. Fazemos muitos 

exercícios, não gosto de seis para seis, gosto de seccionar as zonas e faço 2x2, 

3x3 e 4x4, fazemos muito a leitura de quando o colega está a rematar para a 

baliza eu já correr para trás. Nos treinos realizo exercícios de ataque, mas que 

haja recuperação defensiva logo após o remate. Tento sempre inserir esses 

exercícios. Eu faço jogos de campo inteiro, mas com equipas reduzidas 3x3, 4x4. 

A gente aqui trabalha acima de tudo o comportamento. Quero que corram para 

trás e reduzam o espaço de jogo do adversário do que tentem fazer faltas. 

Ensinar que o momento da recuperação defensiva não é maioritariamente ligado 

a rapidez do atleta, é a questão mental do atleta estar pré-disposto para ler o 

jogo e começar a recuperar. Porque a recuperação defensiva é correr e 

posicionar, depois disso podemos usar o desarme, mas a base é correr e 
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posicionar-se frente ao atacante. Procuro que isso esteja inserido nos conteúdos 

e exercícios que trabalhamos no dia a dia”. 

 

Com o objetivo de conter as ações de contra-ataque da equipa adversária, 

o sujeito coletivo entende que os atletas devem estar treinados para fazerem a 

recuperação defensiva, que a seu ver esse treinamento passa pela 

predisposição mental de para correr para trás caso a equipa perca a posse da 

bola. Novamente a expressão “leitura” é citada pelo eu coletivo como um aspecto 

que potencializa a decisão do jogador, indicando que o trabalho de cognição, 

perceção, antecipação e tomada de decisão são fatores que influenciam as 

ações de recuperação defensiva. Curiosamente as indicações do eu coletivo são 

para que a equipa retorne o mais rápido possível para a defesa reduzindo os 

espaços dos atacantes, mas há omissão de elementos importantes como a 

realização da pressão defensiva ao portador da bola e reorganizando o sistema 

defensivo. Ele também declara que a falta deve ser evitada. Menezes, Morato, 

et al. (2016) ao investigarem o tema transição defensiva, identificaram que 

treinadores experientes de Andebol tem elevada preocupação com o rápido 

retorno defensivo, a execução de pressão sobre os atacantes e o pronto 

reposicionamento defensivo dos defensores dentro do sistema proposto.  

Segundo o sujeito coletivo os treinos de recuperação defensiva são 

realizados através de jogos que simulam as condições do jogo competitivo, 

praticados com restrição do número de jogadores, treinos que são harmónicos 

com o objetivo de criar um conhecimento tático que possibilite o atleta tomar 

decisões táticas e os prepare fisicamente para o jogo competitivo. Relembramos 

que o conhecimento tático dos jogadores é composto pela relação dos processos 

cognitivos que resultam em tomadas de decisões, as quais tencionam uma 

execução motora para se alcançar o fim desejado (Greco & Benda, 1998). Sendo 

assim os treinos propiciam esse ambiente de cognição, perceção, tomada de 

decisão e ações motoras.  
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3. INDICADORES DE JOGO DEFENSIVO 

 

Igualmente como ocorrido nos indicadores de jogo ofensivo a questão foi 

previamente explicada ao entrevistado, com o objetivo de tirar as dúvidas sobre 

quais pontos a questão estava abordando. Os entrevistados estavam cientes 

que esse indicador visava captar a perceção do entrevistado em relação aos 

meios táticos defensivos individuais. Ao questionarmos sobre variáveis 

defensivas, intentamos identificar as premissas principais, na perceção da RS 

de treinadores de iniciados, para a construção de um sistema defensivo eficaz. 

Desta forma, o DSC nos fornecerá a identificação dos parâmetros individuais e 

coletivos que são desenvolvidos e aplicados durante o jogo competitivo, que 

buscam a eficiência do sistema defensivo diante do ataque adversário. Veremos 

a seguir que o indicador “O que seus defensores devem fazer taticamente e 

individualmente para que a defesa seja eficaz?” deu origem a dois DSC com 

ideias centrais diferentes, mas complementares, sobre as ações que são 

consideradas importantes para o desempenho individual defensivo. 

 

3. 1. Meios táticos defensivos individuais. 

 

Indicador: O que seus defensores devem fazer taticamente e 

individualmente para que a defesa seja eficaz? 

Categorização da ideia central: Adoção de uma postura defensiva  

DSC: “- Uma das primeiras coisas é a postura defensiva, sempre estarem 

bem posicionados no campo, enquadrados com o adversário, isso é essencial. 

Primeiro fator defensivo são as pernas, estar sempre enquadrado e nunca 

desequilibrado, se estão constantemente desenquadrados e atrasados é 

impossível de defender bem, o ponto de base é o enquadramento. Trabalhamos 

nos treinos os posicionamentos de pernas, os pés não podem estar paralelos, 

pernas fletidas, pés direcionados para os atacantes e em movimentação 

constante para não perder o adversário, porque se eu estiver sempre parado 

demoro mais tempo para reagir. Em termos individuais defensivos, para essas 

idades, ter uma postura de defesa sempre alerta, ficar bem posicionado e ‘muitas 
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pernas’, como deve ser, é meio caminho andado para conseguir defender bem. 

Um dos grandes problemas que vejo são os jogadores que são pouco ensinados 

a mexerem as pernas. Eles não percebem que no Andebol se defende com as 

pernas e não com os braços, braço é só uma ajuda. Tem que haver uma 

mobilidade muito grande”. 

 

Indicador: O que seus defensores devem fazer taticamente e 

individualmente para que a defesa seja eficaz? 

Categorização da ideia central: Emprego de condutas individuais em 

sistemas defensivos zonais. 

DSC: “-. Meu sistema defensivo principal é o 5:1 em seguida o 6:0, sendo 

que nunca é um 6:0 passivo. A defesa deve ser muito ativa, seja ela aberta ou 

fechada, a agressividade é fundamental, que é buscar o contato e não ficar à 

espera na defesa, não ser reativo e sim proativo em relação ao atacante. 

Proativo para ir ao portador da bola e interromper o ataque sucessivamente, 

buscar o contato é meio caminho andado para obter o sucesso.  

Individualmente devem proteger a zona central defensiva, que é o coração 

da defesa. Muita antecipação e cortes das trajetórias fortes dos adversários, 

obrigando o jogador a não ir para o lado preferido dele. Se o jogador tiver que 

finalizar que seja em uma posição de desconforto para ele. Eu quero que eles 

sempre se preocupem com o par deles e observem o jogador que tem a bola. 

Quando meu oponente direto possui a bola eu devo adotar uma postura de 

controle defensivo e sair ao portador da bola para tentar travar a sua progressão. 

A capacidade de intercetação é importante para propiciar um contra-

ataque. Não me incomoda quando um jogador tenta fazer uma intercetação de 

passe, porque ele está ativamente a procurar a bola e cortar linhas de passe do 

adversário. O recurso à falta, como interpreto o jogo em iniciados, o recurso à 

falta é em último plano”. 

 

É sabido que durante a fase defensiva o jogador deve adotar posturas e 

condutas individuais em função da posição da bola e da sua própria. Em resumo 

deve ter condutas específicas perante um jogador com a posse de bola e de um 
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jogador sem a posse de bola. Defender tem por meta impedir, dentro da 

legalidade do jogo, que o atacante consiga marcar o ponto ou golo. Dessa forma 

os defensores devem realizar ações táticos-técnicas, individuais e coletivas para 

impedir que o ataque adversário alcance seu objetivo (Menezes, Reis, & Filho, 

2015 ). 

Para o sujeito coletivo as principais ações individuais defensivas, que 

objetivam a eficiência do setor defensivo são a postura defensiva (parâmetro 

técnico) e o emprego de condutas táticas ofensivas individuais. Ao referir-se a 

postura defensiva ele diz: 

 

“- Primeiro fator defensivo são as pernas, estar sempre enquadrado 

e nunca desequilibrado, se estão constantemente desenquadrados 

e atrasados é impossível de defender bem, o ponto de base é o 

enquadramento. Trabalhamos nos treinos os posicionamentos de 

pernas, os pés não podem estar paralelos, pernas fletidas, pés 

direcionados para os atacantes e em movimentação constante para 

não perder o adversário, porque se eu estiver sempre parado 

demoro mais tempo para reagir.”  

 

No DSC é demonstrada a preocupação com os deslocamentos individuais 

dos atletas e o posicionamento adequado para evitar os desequilíbrios 

defensivos. Como uma das principais ações individuais do atleta no setor 

defensivo é diminuir os espaços, impedir o progresso e condicionar a ação do 

atacante adversário, a preocupação com a movimentação individual do defensor 

é plenamente cabível. Ressalta-se aqui que a manutenção das atividades de 

posicionamento, enquadramento e constante movimentação defensiva 

necessitam de aporte físico, evidenciando a premência de haver uma atenção 

para a preparação física em conjunto com preparação tático-técnica. Menezes, 

Reis, et al. (2015) em sua investigação similarmente encontraram a mesma 

preocupação de treinadores quanto ao enquadramento e posicionamento de 
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pernas e pés (não paralelas, semiflexionadas e pés direcionados para os 

atacantes). Eles também declaram que o êxito dos sistemas defensivos passa 

por deslocamentos rápidos dos defensores, pois dessa forma estarão 

preparados para responderem adequadamente aos deslocamentos velozes 

(jogadores e bola) do ataque adversário. Menezes (2010) declara a importância 

de se enfatizar a capacidade de locomoção dos jogadores de andebol desde a 

iniciação até o mais alto nível, ressaltando que nas situações defensivas os 

atletas devem dominar todos os tipos de deslocamento, em velocidades variadas 

e sempre mantendo a postura de alerta defensivo. A flutuação, a cobertura, a 

dissuasão e a marcação são meios táticos individuais defensivos que são 

dependentes de deslocamentos rápidos (Menezes, Reis, et al., 2015). 

O sujeito coletivo indica que as ações individuais defensivas estão ligadas 

a um sistema defensivo proposto por ele ao afirmar que as equipas jogam em 

um sistema 5:1 ou 6:0. Por mais que ações sejam individuais elas refletem uma 

organização tática coletiva da equipa. Segundo Menezes, Reis, et al. (2015) na 

fase defensiva os atletas são distribuídos dentro de um sistema defensivo com 

o objetivo de controlar os espaços vulneráveis e o desenvolvimento de 

elementos táticos-técnicos defensivos.  

Antes de abordamos os meios táticos individuais defensivos citados nos 

DSC nos ateremos por um momento nos sistemas defensivos que o sujeito 

coletivo tem preferência de utilização. Ele alega usar os sistemas 5:1 e 6:0 para 

o escalão etário de iniciados (entre 14 e 15 anos). A literatura indica que até os 

14 anos, preferencialmente, deve-se dar ênfase na marcação individual, uma vez 

que ela propicia o desenvolvimento da estruturação mental e prática dos atletas 

para a introdução dos sistemas defensivos zonais. A partir dos 15 anos deve-se 

enfatizar a adoção de sistemas defensivos zonais abertos como 3:3; 3:2:1; 4:2; 

5:1 e 1:5 (Menezes, 2010). Apesar o sujeito coletivo alegar usar uma defesa 6:0 

ativa, seria melhor manter os sistemas abertos em uso pois segundo Menezes 

(2010, p. 6):   
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O comportamento do defensor deve ser entendido como um 

processo de longo prazo, e esse processo deverá propiciar 

conhecimentos e formas de atuação flexíveis a ele, 

fundamentando- se na necessidade de adaptação às constantes 

mudanças impostas pelos atacantes e por suas interações. Nesta 

perspetiva, o defensor deve ser apto a captar informações dos 

adversários de forma que consiga antecipar-se a prováveis 

tomadas de decisão não apenas de seu marcador direto, como 

também dos demais atacantes para buscar ajudas mútuas e 

coberturas.  Surge a necessidade, então, de provocar o maior 

número de variações possível também nas situações ofensivas 

durante as sessões de treinamentos ou aulas, com o objetivo de 

ampliar o repertório de respostas táticas defensivas, seja em 

superioridade, igualdade ou inferioridade numérica. Ainda assim, é 

de suma importância que todos os jogadores vivenciem todos os 

postos específicos defensivos, não apenas para saber 

desempenhar as funções táticas em cada um deles, mas também 

para compartilhar as dificuldades e possibilidades de intervenção 

em cada posto. 

 

O eu coletivo apresenta as ações táticas individuais defensivas que na 

sua perceção são importantes para a dinâmica do jogo, sendo elas a 

antecipação, corte de trajetórias, intercetação. Antecipação não é considerada 

uma ação tática defensiva coletiva, ela é uma característica cognitiva motora que 

permite o atleta prever algo antes que aconteça e intervir a seu favor. 

Evidentemente que é uma característica essencial para qualquer jogador e todo 
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treinador deseja jogadores que saibam entender profundamente o jogo, 

principalmente quando em determinadas situações de jogo eles podem antever 

o que vai acontecer e interceder de forma que favoreça a equipa. Todavia 

equivocadamente não é um meio tático individual defensivo, mas é uma 

característica cognitiva e percetiva desejável aos defensores. Vemos que 

antecipação se apresenta como elemento constituinte de um meio tático 

individual aludido pelo autor; a intercetação. Segundo Estriga e Moreira (2014) 

intercetação é a ação de impedir que a bola chegue a um outro atacante, 

interrompendo a trajetória da bola após um passe e mantendo a posse de bola. 

O posicionamento do defensor deve propiciar essa ação, mas não é 

determinante, pois essa ação está ligada as capacidades de antecipação, 

análise de trajetória e reação rápida. A outra ação individual apresentada é o 

corte de trajetória, que pela discrição do sujeito coletivo se assemelha a ação 

tática individual defensiva de marcação em proximidade, mas uma marcação 

intensa e condicionante, que obrigue o atacante se afastar de uma zona mais 

propícia para o remate, seja impedido de progredir e tenha enormes dificuldades 

para realizar o passe (Estriga & Moreira, 2014). E por fim o sujeito coletivo aponta 

a realização da falta como o último recurso, caso as outras ações não resultem. 

Ribeiro e Volossovitch (2008) afirmam categoricamente que treinadores devem 

proibir o uso de faltas como forma de resolução de problemas defensivos para 

essas idades.  

 

 

3. 2. Meios táticos defensivos de grupo 

 

Indicador: Quais as combinações / movimentações / ou meios táticos que 

você considera importantes para o bom desempenho do sistema defensivo? 

Categorização da ideia central: Meios táticos de grupo na defesa. 

DSC: “- Eu acho que nesse escalão já devem dominar alguns aspectos 

táticos de jogo defensivo, principalmente as trocas defensivas. Nunca há trocas 

de linhas, a troca é feita a mesma altura. Ajudas defensivas. Uma defesa 

pressionante obriga isso, jogadores muito moveis e que façam ajudas e essa 
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mobilidade é um ponto chave. Eu uso os contra-bloqueios em equipas que fazem 

bloqueios com o pivô. As entradas são acompanhadas, atrasadas e avisadas e 

devem impedir que a bola circule com facilidade de um lado para o outro.”. 

 

São apontados pelo sujeito coletivo como elementos importantes na 

defesa as trocas defensivas, ajudas e contra-bloqueios. Os meios táticos 

apresentados pelo sujeito coletivo foram explicados nesta obra no Capítulo II. As 

trocas defensivas acontecem como uma resposta defensiva a movimentação do 

ataque, sendo que ela somente deve ocorrer entre os defensores da mesma 

linha defensiva, como foi bem lembrado pelo sujeito coletivo. Estriga e Moreira 

(2014) que as trocas de atacantes realizadas pelos defensores podem perturbar 

momentaneamente o sistema defensivo e para isso ser evitado o marcador do 

portador da bola deve avançar no terreno de jogo e o marcador do não portador 

da bola deve recuar no terreno de jogo, não havendo assim a troca de atacantes 

entre os defensores e o choque entre eles. Provavelmente essa última ação 

provocará uma troca de postos específicos entre os defensores. As ajudas estão 

ligadas um meio tático defensivo coletivo: as oscilações defensivas, que tem por 

objetivo adensar a região da defesa onde a bola está circulando. Apesar de não 

ter sido citada pelo eu coletivo, é muito provável que ele utilize as oscilações no 

sistema tático defensivo da equipa e as ajudas sejam o outro meio para combater 

possíveis erros dos defensores diante do seu opositor direto. Essa ajuda pode 

ser preventiva (cobertura) ou reativa (dobra) (Estriga & Moreira, 2014). O contra-

-bloqueio mencionado pelo eu coletivo nada mais é que uma troca padronizada. 

Normalmente está ligada a ação de bloqueio ofensivo realizada pelo pivô do 

ataque adversário, ou seja, quando o pivô toma a iniciativa de bloquear o 

defensor que está marcando o atacante portador da bola, o marcador do pivô o 

acompanha para realizar a marcação do atacante que está em posse da bola e 

foi impedido de ser marcado pelo seu opositor direto devido ao bloqueio 

realizado pelo pivô (Estriga & Moreira, 2014).  

Percebemos no DSC que há um conhecimento dos meios táticos de grupo 

defensivos pelo sujeito coletivo e que eles são aplicados como meios a fim de 

evitar que espaços sejam produzidos pelo ataque adversário e para que haja a 
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manutenção das estruturas básicas do sistema defensivo vigente. Todavia 

elementos importantes não foram reportados, a cobertura, dobra e deslizamento. 
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O último Capítulo da dissertação tem a finalidade de refletir sobre as 

conclusões dos resultados do presente estudo no sentido de estabelecer ilações 

para o domínio da prática e da investigação.  

O principal propósito desta investigação ateve-se à análise da perspetiva 

dos treinadores do escalão de Iniciados quanto as ações táticas ofensivas, 

defensivas e de transição mais importantes para a realização de um jogo eficaz 

no escalão treinado por eles. Assim sendo, pretendeu-se fornecer informações 

para a Associação de Andebol do Porto, treinadores e investigadores do 

Andebol, de modo que eles tenham acesso ao DSC da RS de treinadores sobre 

como eles pensam o jogo taticamente, obtendo assim argumentos para 

estratégias futuras de monitoramentos, formações e intervenções. 

A primeira ilação que retiramos desse estudo é que os treinadores do 

escalão de Iniciados em relação a fase ofensiva, especificamente quanto aos 

meios táticos ofensivos individuais tem a tomada de decisão como um ponto 

importante para a realização de um ataque eficaz. Entendem que a formação de 

um bom jogador está calcada no desenvolvimento percetivo-cognitivo e 

decisório. Ao buscarem formar jogadores que conseguem “ler” o jogo 

desenvolvem atividades durante os treinos que simulam a competição, 

permitindo os atletas vivenciarem situações de competição, estimulando a 

capacidade percetiva, de antecipação e decisória. Ainda em relação a esse tema 

a execução propriamente dita dos meios táticos ofensivos individuas não foi 

abordada, assim como o a execução do gesto motor (ações técnicas). Ao nível 

do propósito de formação de um atleta que saiba tomar boas decisões, os treinos 

devem possuir uma estrutura que propicie o desenvolvimento percetivo-

cognitivo, de antecipação e a capacidade de resolução de problemas táticos-

técnico através da execução dos meios táticos ofensivos, neste caso individual. 

Havendo essa indissociabilidade no treino os treinadores prepararão os atletas 

para serem autônomos e capazes de resolver por eles mesmos os problemas de 

jogo. 

Quanto aos meios táticos ofensivos de grupo, novamente a tomada de 

decisão surgiu como um ponto importante para o bom desempenho do ataque, 

mas dessa vez não foi um ponto solitário. Na perceção dos treinadores os meios 
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táticos de grupo são importantes para a eficácia do ataque, em conjunto com a 

tomada de decisão. Quando os meios táticos ofensivos de grupo são 

apresentados, há uma pequena confusão, pois as entradas foram citadas como 

um meio tático de grupo, porém de acordo com a literatura são meios táticos 

ofensivos individuais. Nessa aparente confusão surge a alteração do sistema 

ofensivo, sendo essa uma ação coletiva e não de grupo.  

Para os treinadores os meios táticos considerados mais importantes são 

os cruzamentos, circulação da bola, circulação de jogadores, permutas, 

bloqueios, penetrações sucessivas, écrans e o “passa e vai”. Em relação aos 

meios táticos ofensivos de grupo, os treinadores claramente associam o treino 

de tomada de decisão com treinos táticos e entendem que isso resultará no bom 

desempenho ofensivo da equipa.  

Relativamente aos indicadores de jogo de transição, os treinadores são 

favoráveis a estimulação da transição rápida defesa-ataque, sendo o contra-

ataque direto e o apoiado os métodos de jogo ofensivo indicados para a 

realização dessa transição. Curiosamente não foram citados os métodos de jogo 

ofensivo ataque rápido e o contra-golo como opções para a execução da 

transição rápida defesa-ataque. Durante os treinos das equipas os treinadores 

propõem atividades de transição para o ataque, através de jogos reduzidos 

contextualizados com situações do jogo competitivo. Eles entendem que 

transitarem rapidamente para o ataque é a forma mais fácil de fazer o golo, uma 

vez que normalmente se está em superioridade numérica, e enfatizam que a 

constância do êxito nessa ação provoca um desequilíbrio emocional na equipa 

adversária. Ainda nos indicadores do jogo de transição, mas agora a transição 

rápida do ataque para a defesa, os treinadores declararam que a recuperação 

defensiva é o ponto chave para tentar neutralizar a transição da equipa 

adversária. Por esse motivo nos treinos são propostos jogos reduzidos que 

estimulem os atletas a retornarem rápido para o setor defensivo. Mais vez 

apontam o aspecto cognitivo e a tomada de decisão como responsáveis pela 

influência na adoção de um determinado comportamento do atleta para 

realização da tarefa. Ressaltamos omissão de elementos importantes como a 
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realização da pressão defensiva ao portador da bola, defesa temporária e 

organização do sistema defensivo por parte dos treinadores.  

Na fase defensiva, para os treinadores, ao tratarem da ação individual do 

defensor, um dos pontos que eles entendem como algo que permite a realização 

de uma defesa eficaz é a adoção de uma postura defensiva. Na perceção deles 

o atleta deve ser muito ágil, estar sempre enquadrado com o atacante. O aspecto 

técnico e físico é valorizado como o fundamento dessa postura defensiva. Aliado 

a isso destaca condutas individuais que devem ser empregadas dentro do 

sistema defensivo proposto, como: cortes de linhas de passe e interceção. A 

antecipação foi citada equivocadamente como um meio tático defensivo 

individual, uma vez que a antecipação é uma característica cognitivo motora que 

permite o atleta prever algo antes que aconteça e intervir a seu favor. Outros 

meios defensivos individuais não foram citados.  

No que concerne aos meios táticos defensivos de grupo, para os 

treinadores, as trocas defensivas, ajudas e contra-bloqueios são meios táticos 

defensivos de grupo que tornam a defesa eficaz. Acrescentam ainda que a 

defesa deve ser pressionante, todavia a característica pressionante de uma 

defesa não é considerada um meio tático defensivo de grupo. Igualmente como 

ocorrido com os meios táticos defensivos individuais, algumas ações defensivas 

de grupo foram omitidas pelos treinadores: cobertura, dobra e deslizamento. 

Entendemos que os resultados desse estudo apontam que grande parte 

da perceção dos treinadores vai ao encontro de conceitos apontados pela 

literatura como importantes para a realização de um jogo eficaz nas fases do 

Andebol. Todavia a confusão de alguns conceitos táticos e à ausência de outros 

no discurso, levanta a preocupação quanto o porquê desse fato. Há um problema 

na literatura quanto as terminologias usadas no Andebol? Estariam os 

treinadores com dificuldade de entender as terminologias ou simplesmente não 

adotam o conceito na prática diária com os atletas? Outro ponto assente diz 

respeito a aparente dualidade de tratamento entre as fases ofensivas e 

defensivas, enquanto a primeira está imergida no mar da perceção-cognição; 

antecipação; tomada de decisão e ações motoras; e a segunda fincada no 

terreno da técnica individual e capacidades físicas. Além disso terminologias e 
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conceitos ligados as fases de transição foram pouco abordadas, por quê? Essas 

questões apresentadas evidenciam que esses assuntos devem ser percebidos 

pelos treinadores no sentido de se alinharem ao conteúdo científico relacionado 

a tática do Andebol. A melhor compreensão dos aspectos táticos da Andebol 

pelos treinadores, propiciará aos atletas nessa etapa de formação, a vivência de 

processos de treinos que serão submetidos a resolução de problemas de jogo, 

com diferentes níveis de dificuldade, com a maior variabilidade tática-técnica 

possível, nos quais as decisões serão tomadas de acordo com a perceção e 

processamento de informações, fazendo uso do repertório moto cognitivo que 

está em franca evolução. Assim sendo desenvolverão atletas inteligentes para 

entender o jogo, autônomos e capazes de darem as repostas eficazes para as 

situações de cooperação-oposição presentes no jogo competitivo. 

Após essas considerações finais concluímos que: 

1. Na fase de ofensiva do jogo os treinadores consideram a tomada 

de decisão como o fator principal para um ataque eficaz, seja em 

uma ação individual (meios táticos ofensivos individuais) ou em 

grupo (meios táticos de grupo); 

2. Os treinos da fase ofensiva são marcados pelo uso de jogos e 

atividades que simulam a realidade do jogo competitivo, pois tem o 

objetivo de propiciar aos atletas experiências de problemas podem 

ocorrer no contexto do jogo competitivo. Dessa forma buscam 

também estimular a capacidade decisional, uma vez que os jogos 

estimulam os processos de perceção-cognição, antecipação, da 

tomada de decisão e a ação motora. 

3. Os meios táticos ofensivos de grupo mais importantes para um 

ataque eficaz são os cruzamentos, circulação da bola, circulação 

de jogadores, permutas, bloqueios, penetrações sucessivas, 

écrans e o “passa e vai”.  

4. Identificamos que em relação aos meios táticos ofensivos 

individuais e de grupo, que os treinadores fazem uma certa 

confusão quanto ao enquadramento deles nos meios individuais, 

de grupo ou até coletivos. 
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5. A fase de transição rápida defesa-ataque é estimulada pelos 

treinadores. Ela é marcada pelo uso do contra-ataque direto e 

apoiado. Dentro desse contexto os treinos dessa fase são 

realizados com pequenos jogos que simulam a realidade de jogo e 

estimulam a transição rápida para o ataque. 

6. A fase de transição rápida do ataque para a defesa é marcada pela 

ênfase na recuperação defensiva na tentativa de conter o ataque 

adversário. Quanto a realização da pressão defensiva ao portador 

da bola, existência de uma defesa temporária e a organização do 

sistema defensivo acerca disso nada foi comentado.  

7. Na fase defensiva o aspecto individual é marcado pela exigência 

de um atleta que se movimente muito e adote a postura defensiva. 

Uma clara opção pelo aspecto físico e técnico na parte defensiva 

quanto as ações individuais, entendendo que essa opção pode 

conduzir o atleta a realização de uma defesa eficaz.  

8. A fase defensiva, no âmbito do trabalho de grupo, com o objetivo 

de ter um defesa eficaz, os treinadores utilizam os seguintes meios 

táticos defensivos de grupo: trocas defensivas, ajudas e contra 

bloqueios. Outros meios táticos de grupo não foram declarados 

pelos treinadores. 

9. Aparentemente os treinadores entendem que a fase ofensiva deve 

ser marcada por ações que envolvem a tomada de decisão 

(percetiva-cognitiva, antecipativa e decisória) enquanto a fase 

defensiva deva ser marcada pelos aspectos físicos e técnicos. 

10. Há indícios de que haja uma certa dificuldade de expressar 

terminologias e conceitos de prisma tático ofensivos e defensivos, 

sejam eles individuais, de grupo e coletivos. 

 

Apontamos como uma limitação do estudo a impossibilidade de apontar 

de forma sistemática as sessões de treinamento e jogos, de modo a 

complementar a análise de discurso dos treinadores e aproximar suas 

descrições com aquilo que vem ocorrendo nas sessões práticas. Outra limitação 
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refere-se ao guião utilizado. Mesmo sendo um instrumento validado, na língua 

portuguesa, entendemos que poderíamos elaborar e validar um outro 

instrumento semelhante em uma próxima investigação.  

Por fim salientamos que essa investigação não tem a intenção de 

apresentar um cenário que possa ser extrapolado para outras realidades. Nossa 

intenção é apresentar perceções e visões de uma determinada representação 

social, situada em um certo tempo e espaço específico. 
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ANEXO A - DECLARAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DA FACULDADE DE 
DESPORTO DA UNIVERSIDADE DO PORTO 
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ANEXO B - DECLARAÇÃO DE HONRA 

 

Em conformidade com o Código Ético de Conduta Acadêmica da 

Universidade do Porto, declaro que o presente trabalho, dissertação para 

obtenção do grau de Mestre, apresentada à Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto, é de minha autoria e não foi utilizado previamente noutro 

curso ou unidade curricular, desta ou de outra instituição. As referências a outros 

autores (afirmações, ideias, pensamentos) respeitam as regras da atribuição, e 

encontram-se devidamente indicadas no texto e nas referências bibliográficas, 

de acordo com as normas de referenciação. Tenho consciência que a prática de 

plágio e auto-plágio constitui um ilícito acadêmico.  

 

 

Eduardo Lima Santos 
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ANEXO C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do projeto de pesquisa: Andebol: A perspectiva tática de treinadores do escalão de 

iniciados da Associação de Andebol do Porto. 

 

O referido projeto trata-se de um trabalho necessário para a obtenção do Título de Mestre no 

programa de Mestrando Treino Desportivo da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP). 

Objetivo: esse estudo pretende desvelar a percepção (visões, concepções, ideias) de 

treinadores de Andebol do escalão de iniciados, a respeito dos comportamentos e ações táticas 

(coletivas e individuais) importantes nas fases do jogo (ataque e defesa), à luz da Teoria das 

Representações Sociais. 

A entrevista é composta por 16 questões, com o tempo total de duração de aproximadamente 40 

minutos. Todas as entrevistas serão gravadas e arquivadas em um telemóvel.  

A entrevista será realizada somente uma vez, conforme a data agendada, o conteúdo será 

preservado de forma anônima e confidencial. As identidades não serão reveladas publicamente 

em hipótese alguma, e somente os pesquisadores responsáveis terão acesso às informações. 

Tornar-se-á público somente os resultados gerais. 

Informamos que não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação pecuniária pela 

participação nesse estudo. 

Desta forma, contamos com sua relevante colaboração como respondente e pedimos sua 

autorização para publicarmos as respostas, comprometendo-nos a retornar os resultados da 

pesquisa ao final dela. 

Para que a pesquisa seja realizada em conformidade com a legislação ética em pesquisa, solicito 

a vossa assinatura abaixo, confirmando seu consentimento livre e esclarecido quanto a 

participação nesse estudo.  

Eu,__________________________________________________________________________

___________________________, autorizo o pesquisador a me entrevistar e publicar os dados 

desta pesquisa, desde que o anonimato (confidencialidade) das respostas me seja garantido, 

sem qualquer ônus para os pesquisadores ou instituição que representam.  

Data:____/_____/_____ 

 

Informações para contato: 

Professor Doutor José Antônio Sores David Paiva da Silva (Orientador) – email: jasdps@fade.up.pt 

Professor Eduardo Lima Santos (Investigador) – email: eduardolimasantos@gmail.com  

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) – Rua Dr. Plácido Costa, 91 – Porto. 

Telefone: 220 425 200 (geral); 220 425 215 (Gabinete de Andebol); 910 824 844 (Pessoal). 

 



 
 

118 
 
 

 

ANEXO D - GUIÃO DA ENTREVISTA 

 

 

  

INSTRUMENTO DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

 

 

 

 

 

DADOS PESSOAIS 

1. Qual a sua idade? 

2. Possui curso de Licenciatura? Em qual área? Em que ano? Onde? 

3. Possui curso de Pós-Graduação? Em qual área? Em que ano? Onde? 

4. Há quanto tempo você atua como técnico? Em quais categorias? 

5. Dirigiu equipes masculinas e femininas por quanto tempo cada? 

INDICADORES DO JOGO OFENSIVO 

6. O que seus atacantes devem fazer taticamente, individualmente para que o ataque seja eficaz? 

7. Quais as combinações / movimentações / ou meios táticos que você considera importantes para o bom 

desempenho do ataque coletivo? 

INDICADORES DO JOGO DEFENSIVO 

8. O que seus defensores devem fazer taticamente, individualmente para que a defesa seja eficaz? 

9. Quais as combinações / movimentações / ou meios táticos que você considera importantes para o bom 

desempenho do sistema defensivo? 

INDICADORES DE JOGO DE TRANSIÇÃO 

10. Você é a favor ou contra de induzir (provocar, estimular) sua equipe ao contra-ataque? Por quê? 

11. O que você faz ou treina para que o contra-ataque seja induzido (estimulado, provocado)? 

12. O que você faz ou treina para que o contra-ataque do adversário seja ineficaz? 
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ANEXO E – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

T01 
6. 
Nós a nível de ataque tentamos compor com o que vem de trás do escalão que 
vem de trás. Pressupomos que já traga a base do atacar fixar o par fixar o ímpar. 
Em todos os inícios da época começamos a trabalhar dessa maneira, com essas 
premissas, e não fazemos ações de grupo, não fazemos nada. Só fazemos 
ataque de iniciar um contra um, situação de dois contra dois, um ataque de 
ponta, uma decalage (penetrações sucessivas), uma permuta para acelerar o 
jogo. O que a gente privilegia é a fixação e a tomada de decisão, acima de tudo 
a tomada de decisão. Depois com o decorrer da época a competividade também 
aumenta e a defesa adversária começa ser mais forte, a riqueza do jogo 
aumenta, o atleta já desenvolveu essas competências, tentamos que percebam 
mais o jogo á nível táctico. E aí tentamos uma ou outra ação, mas sempre ações 
abertas, nunca fazemos ações fechadas. Fazemos sempre uma ação que o 
atleta tem que tomar uma decisão que o jogo lhe dá. Costumo sempre dizer não 
faças o que queres, mas o que o jogo te dá. Se o defesa sai de uma maneira 
tem que tomar uma decisão, se não sai tem que tomar outra. Então privilegiamos 
sempre a tomada de decisão. 
O treino sempre é estruturado de forma a tentar que no jogo haja essa questão. 
Nós fazemos muitos jogos de aquecimento que sejam a base de tomada de 
decisão constante, reação rápida, pouco tempo com a bola para decidir e toma 
a melhor decisão quando tem a bola.  
O treino é uma simulação de jogo e jogo será uma replicação do que foi o treino. 
Vão aplicar no jogo o que treinamos. O treino está estruturado para 
desenvolverem essas competências individuais de jogo, pois é isso que no futuro 
os ajudara no jogo. Não adianta nada tem uma acção que sei que vai acabar no 
ponta esquerda, depois p ano vem outro treinador e eles não sabem o jogar.  
 
7. 
Acima de tudo é importante eles perceberem os princípios de jogo, e saberem 
onde tem que atacar quem tem que fixar explorar o espaço isso é o mais 
importante. Depois a acção é saber se tem de acelerar ou aclarar alguma zona. 
Devem perceber o jogo, perceber onde está o defensor mais fraco e focar o jogo 
em cima dele, ou o jogador que já tem duas exclusões e tentar sacá-lo do jogo 
e etc etc. Aí tem que ser eles a pensar. E nós por norma tentamos fazer permutas 
e consideramos importante por causa de uma troca de posições e serve acima 
de tudo para acelerar o jogo. Depois podemos também ter os cruzamentos que 
forem bem feitos, fixando os atletas adversários, pois se não fixar não tem 
sentido, porque nessas idades fazem de conta, trocam de posição e o defensor 
continua no mesmo sítio. O cruzamento é importante se eles percecionarem que 
tem que fixar, mas isso já vem de trás, da fixação e tudo mais, que o cruzamento 
é importante se eles trabalharem dessa forma. As entradas são importantes para 
decompor o jogo, eles jogando com entradas 2x2, 1x1. Nessas idades tem que 
assentar o jogo mais em permutas, cruzamentos e acima de tudo ações abertas 
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e tomada de decisão. Sai da permuta e joga à vontade, dentro daquilo que o jogo 
dá. Eu não estou lá´ faz isso, faz aquilo, e não vamos lá.  
Podemos ter uma ou outra jogada pré-definida nos momentos de jogo que a 
equipa está perdida. Imagina o atleta tá ali perdido, então pode ser uma ação 
um bocadinho mais combinada, para sossegar, pronto faz esta, para tranquilizar. 
Temos combinações trabalhadas. Entrada do ponta, cruzamento central ponta, 
cruzamento central pivô com entrada do ponta. Depende da qualidade das 
gerações e das capacidades que já adquiriram, das equipas adversarias 
também. Esse ano tenho uma equipa muito competente, que já adquiriu muitas 
qualidades e que o jogo tem que se basear muito nisso. A competição exige que 
você tu sejas capaz de ganhar dessas equipas. As vezes tem que trabalhar 
essas questões para conseguir ultrapassar essas equipas não chega só à 
qualidade individual do atleta. Pode ter umas ações trabalhadas para conseguir 
superar esse adversário. Isso também pode contribuir para o crescimento deles 
em nível individual e perceção de jogo. A questão de desenvolver esses meios 
táticos de grupo e as ações de grupo pode ser importante também na questão 
de percecionarem o jogo de outra maneira, mas não acho que seja o mais 
importante nessas idades. Sendo que reconheço que erro, para tentar atingir 
determinadas fases, acabamos fazendo isso. Um erro relativo, para não abdicar 
para de jogar uma fase final. Nos iniciados dependem das gerações, há gerações 
que pedem muito o trabalho mais individual, outras já permite o trabalho do 
aspecto tático.  
 
8. 
Sou totalmente a favor. Sempre procuramos o contra-ataque, porque a procura 
da baliza adversária é o estímulo do jogo.  Principalmente porque trabalho muito 
a defesa, e o contra-ataque é momento imediatamente a seguir. Quando temos 
a bola não vamos ficar parados, vamos para frente, sempre, sempre e sempre, 
isso é ponto assente. O jogo fica muito mais apelativo para quem vê e para o 
atleta, que tem uma dinâmica muito maior.  
 
9. 
Acima de tudo parte do comportamento do atleta. No treino, a campo inteiro, o 
atleta tem o click de que tem de correr para trás após o remate. Como é lógico, 
depois estimulamos, com as estruturas de treinos. Estamos a trabalhar e 
fazemos exercícios, por exemplo 4x4 na zona central, pomos pontas a sair 
sempre que há remate, eles têm que antecipar a recuperação defensiva. O 
lateral esquerdo remata, o central tem que cobrir aquela zona, o lateral direito 
cobre a zona dele, para impedir o contra-ataque dos pontas. Se a defesa 
recupera a bola, sai em transição e eles tem que recuperar defensivamente. A 
gente aqui trabalha acima de tudo o comportamento, o click. Saber que tem que 
correr para trás.  Tem que antecipar a recuperação defensiva. Isso é muito 
importante. Esse exercício do 4 contra quatro com recuperação é importante 
para isso.  Acima de tudo que os pontas, por norma, não são os principais 
jogadores na recuperação, são os primeiras linhas que estão mais próximos da 
defesa e são os primeiros que vão impedir aquela primeira vaga do contra-
ataque. Conseguir transmitir que esses atletas têm que chegar para trás acho 
que esse exercício 4 contra 4 é importante. Agora se calhar não trabalhamos 
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constantemente essa questão do, não é um exercício fechado para trabalhar a 
recuperação defensiva, mas está presente no treino, constantemente, em várias 
situações que você tem que correr para trás. Quero que corram para trás e 
reduzam o espaço de jogo do adversário, do que tentem fazer faltas, porque o 
espaço atrás continua aberto e o adversário vai conseguir recuperar a bola. Por 
isso acima de tudo tentamos que corram para trás e que saibam se posicionar 
em campo quando correm para trás. Ensinar que sempre devem ir aos seis 
metros e depois que chegar o terceiro é que compensam. Tem que ter a 
perceção de recuperação defensiva adaptação ao espaço, sabendo onde a 
minha equipa precisa de mim, e depois organizo, não uma anarquia, mas 
cooperação.  
 
10. 
Estarem sempre bem posicionados no campo e enquadrados com o adversário 
é essencial. Se estão constantemente desenquadrados e atrasados é impossível 
de defender bem. Depois defendemos por norma no 3:2:1 ou um misto com 5:1, 
mas muito a base do 3:2:1, depois saber sempre a saída e descida ao pivô, aos 
segundos o posicionamento dos pontas a cortar a linha de passe, não defender 
com os pés junto a linha, mas com o pé de fora à frente para cortar os espaços. 
Ponto de base o enquadramento e a retirada de espaço de trajetórias aos 
adversários. Enquadramento, retirada de tempo e espaço no 1x1 e a capacidade 
de fazer as trocas são os pontos chaves para defender. A capacidade te 
intercessão e o timing de saída, porque é importante o defensor ter o timing para 
propiciar um contra-ataque.  
 
11. 
 Nós temos que funcionar como uma equipa a defender.  O Barcelona ganha o 
jogo com o Messi ao atacar, mas não ao defender. Os jogadores devem realizar 
os comportamentos pré-definidos para cada posto específico, isso tem que dar. 
Buscamos sempre o equilíbrio defensivo.  Cada atleta sabe o comportamento 
que tem que ter sempre. Os segundos que têm que subir quando a bola está do 
lado dele, buscar a antecipação, tem que saber quando a bola vai para o lado 
oposto tem que descer e ficar responsável pela zona interior e se o pivô estiver 
nessa zona também ter atenção. O avançado saber que tem que fechar as 
trajetórias interiores e evitar que o central jogue como quer. Os pontas a cortar 
constantemente as linhas de passe, serem proativos a defender, não só tirar o 
espaço do ponta adversário, ser capaz de intercetar a bola evitando que a bola 
chegue ali. 
 
12.  
Contra-ataque direto sempre. Arremate a bola ficou conosco procuramos o 
contra-ataque direto com um passe ou dois. Se não conseguimos levamos a 
segunda vaga, o contra-ataque apoiado ou o ataque rápido. Evitamos o remate 
de fora, porque não faz muito sentido. Também usamos o contra golos.  
 
T02 
6. 
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Em termos táticos tem muito a ver com o que eu quero por mesociclos que eles 
comecem a interiorizar. Eu não quero por exemplo que no mesociclo anterior a 
esse eles fizessem situações muito grupais. Só agora no final da época estamos 
tendo situações mais grupais. Quero que eles tenham essencialmente tomada 
de decisão individual e cada um toma a melhor decisão. Isso é o melhor para 
idade deles, sem estarem robotizados na questão da jogada que acaba ali ou 
que tem que cruzar acolá. Em termos individuais quanto melhor forem em termos 
de passe, de jogar sem bola, receber a bola em movimento, só esses três 
aspectos para mim até os iniciados é o mais importante. Tudo isso faz com que 
tenham uma melhor tomada de decisão e o jogo não seja pré-definido.  
 
7. 
Nos iniciados os atletas não podem, no meu entender, não podem ter jogos 
fechados, não podem ter coisas pré-definidas. Porque senão vão estar 
formatados para determinado tipo de jogo, que mais tarde não terão sucesso, ou 
podem, mas podem, porem ficarão limitados aquilo, aquele estilo de jogo. Temos 
três ou 4 combinações, mas que são soluções ofensivas para determinada 
defesa, em que naquela fase do jogo não está a dar resultado então temos aquilo 
mais ou menos trabalhado. Isso não é uma coisa fechada. Para juvenis já há 
alguma coisa. Para juniores e seniores tem tempo suficiente para isso. Porque 
se nós não nos preocupamos com o aspecto individual do atleta não é no 
seniores e juniores que eles vão se preocupar com isso. Combinações, meios 
táticos, nós fazemos cruzamentos, permutas, fazemos écrans, mas fazemos 
conforme situações do jogo em meios grupais pequenos, 2 x 1, 2x2, 3x3, para 
no jogo eles identificarem essa situação no jogo. Porque se eles não treinam por 
isso, na hora do jogo não vão conseguir identificar. Se no jogo eu estou a jogar 
o lateral esquerdo e não conseguir identificar uma superioridade numérica 
depois também não vou ter resultados, não vou ter sucesso. É isso que 
promovemos muito no treino em termos de ataque. 
 
8. 
Sempre a favor. Quanto mais rápido melhor. O contra-ataque é a cereja do treino 
de defesa. Qual cereja para miúdos que estão defendendo? Ganhar bolas e sair 
em contra-ataque. Esse é o bolinho do treino defensivo, deixando esse treino 
mais fácil. Fica mais difícil trabalhar a defesa sem isso, depois as coisas não 
saem no jogo, as vagas do contra-ataque não saem, as trajetórias de contra-
ataque não saem e fundamental. A equipa que não faz contra-ataque está 
limitada em relação a outra.  
 
9. 
Eu treino pouco e mal. O objetivo deles e saber quais são as vagas quer de 
recuperação defensiva ou transição ofensiva, para saberem quais as linhas e 
corredores que tem que ocupar e no caso defensivo igual. Saberem que os 6 
não podem ficar lá na frente a fingir que vão fazer falta e ao mesmo tempo fazer 
uma transição defensiva de modo que haja o mais rápido possível uma falta para 
impedir o ataque rápido adversário. Perceber quais são os atletas que vão fazer 
a transição, há sempre dois, três atletas que fazem a transição da equipa e tentar 



 
 

123 
 
 

marcá-los na recuperação defensiva para que não recebam a bola em 
movimento.  
 
10. 
Nunca perder a agressividade, agressividade é fundamental. Buscar o contato, 
não ficar há espera na defesa. Não ser reativo e sim proativo em relação ao 
atacante. Proativo para ir ao portador da bola, buscar o contato é logo meio 
caminho andado para obter o sucesso. Trabalhamos nos treinos os 
posicionamentos de pernas, pés não podem estar paralelos, direcionados para 
os atacantes e em movimentação constante para não perder o adversário.  
 
11. 
Eu acho que nesse escalão já devem dominar alguns aspectos táticos de jogo 
defensivo. Utilizamos o 5:1 e o 6:0 se tiver uma equipa alta, não sendo estático, 
sempre agressivo com saídas ao portador da bola, profundo e com amplitude.  
 
12. 
É fácil treinar o contra-ataque direto. Muito mais difícil o contra-ataque apoiado. 
Tentamos sair em grupos curtos de dois jogadores, em passe sempre, sem 
drible, para chegar o mais rápido aos 6 metros. O ponta, do lado oposto em que 
houve o ataque, tem autorização para sair ao ataque direto. Quando o remate 
vem do meio os pontas já correm para dar opção ao ataque direto juntamente 
com o defesa avançado. Essas são as duas vagas do contra-ataque, os pontas 
e defesa avançado saem no contra-ataque, depois os outros saem no contra-
ataque apoiado.  
 
 
T03  
06.  
Individualmente devem atacar os espaços entre os defensores, soltar a bola, 
tentar penetrar na defesa, fazer a decalage ou penetrações sucessivas, como 
quisermos chamar, sempre a ganhar vantagem para que um jogador possa 
rematar sem oposição, isso é o ideal. Buscar sempre a vantagem para rematar 
sem oposição.  
 
07. 
Em primeiro lugar a decalage (penetrações sucessivas), depois entradas a 
segundo pivô, cruzamentos, permutas e bloqueios.   
8. 
A favor. Porque eu tive uma formação como desportista de andebol em 
Guimarães, baseada em contra-ataques, ataques rápidos e ataques apoiados. 
Sempre que recuperávamos a bola tínhamos que ir rápido para à frente. Eu 
continuo a fazer isso com os meus atletas, recuperamos a bola os pontas tem 
que ir rápido para à frente, pivô para zona do pivô, os dois laterais abertos na 
zona do meio campo e o central para receber a bola cá atrás, sem drible, que é 
a coisa mais desnecessária do mundo. Desnecessário porque um passe chega 
muito mais rápido à frente que conduzir a bola em drible. E é uma situação que 
tem sempre vantagem porque uma equipa está sempre desequilibrada quando 
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faz a transição do ataque para a defesa. Porque não havíamos de explorar essa 
fraqueza da equipa, que todas as equipas têm, fazemos ataque rápido, ataque 
apoiado ou qualquer coisa.  
 
9. 
Nessas idades os miúdos querem marcar golos. Há muito mais dificuldade em 
fazê-los perceber que a recuperação é importante, a defesa é a parte mais 
fundamental do jogo. Se defendermos bem, se não sofrermos nenhum gol no 
jogo não vamos perder o jogo. Uma das maneiras para aprenderem bem no 
treino é através da competição entre eles. Competição é uma forma muito 
estimulante deles aprenderem. Tem mais vontade de aprender e fazer melhor 
que o colega ou grupos de colegas. Em exercícios de 1x1 e for uma competição 
entre os atletas cada um deles vai querer fazer melhor que o outro, estando os 
dois a trabalhar para se superarem e a eles próprios. Possibilitar nos exercícios 
de defesa a opção de uma ação ofensiva no caso de ser bem-sucedido na 
defesa. Queremos parar o ataque. Intercepta a bola, fazer uma falta técnica, para 
o adversário, qualquer uma delas é válida. Temos é de impedi-lo de chegar na 
nossa baliza.  
 
10. 
Nessas idades nunca fui apologista de fazer defesas pouco profundas, tudo que 
vou dizer será baseado em defesas pressionantes. Primeira coisa é um bom 
posicionamento de cada atleta individualmente em relação ao ataque da equipa 
adversária quer eu tenha meu oponente direto com bola eu devo adotar uma 
postura. Quando a bola está no jogador contrário eu não vou estar parado 
olhando para o meu oponente direto, posso precisar fazer uma ajuda defensiva. 
Uma das primeiras coisas é a postura defensiva e a leitura do que está 
acontecendo no ataque para saber quando precisamos fazer uma ajuda ou não. 
As ajudas defensivas é uma coisa superimportante. Eu não posso estar sempre 
preocupado com meu oponente direto, tenho que achar sempre que meus 
colegas de equipa podem perder para o outro jogador e ultrapassá-lo e tenho 
que ir lá e fazer uma ajuda defensiva. Esse é um dos princípios que estão bem 
mais assente.  
Para além disso, um dos grandes problemas que vejo são os jogadores que são 
pouco ensinados a mexerem as pernas. Eles não percebem que no Andebol se 
defende com as pernas e não com os braços, braço é só uma ajuda. Tem que 
haver uma mobilidade muito grande.  
 
11. 
Ajudas defensivas. Uma defesa pressionante obriga isso, jogadores muito 
moveis e que façam ajudas e essa mobilidade é um ponto chave. Além de uma 
boa leitura do que estar a acontecer do outro lado, para ajustarmos a nossa 
posição defensiva e postura, que é de atacar a bola sempre. Vejo o jogador com 
bola tenho que estar pronto para defender antes que ele venha ter comigo.  Se 
for uma defesa 5:1 os cinco da 1 linha tem que ser muito pressionantes, o um 
está naquela zona para impedir que a bola circule com facilidade de um lado 
para o outro. 
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Contra bloqueios em equipas que fazem bloqueios com o pivô, equipas que tem 
pivôs fortes e altos.  
 
12. 
Defesa pressionante, com um avançado em uma posição mais avançada do 
campo, que não se preocupa se foi gol ou não, os outros se preocupam com o 
ressalto e ele sai para o contra-ataque. Ele sai é golo, ele volta para trás, vem 
para o sítio dele, não é golo a bola tem que para ele. Muitas equipas, dessas 
idades, estão tão focados para ver se é golo que esquecem do resto.  
 
 
T04  
6. 
Principalmente o jogo sem bola. Atacar o espaço sem bola, fazer a desmarcação 
sem bola e depois atacar o espaço interdefensor, sempre que não houver 
sucesso no 1x1 soltar a bola para o colega para dar continuidade ao ataque. 
 
7. 
Eu jogo com passagens 3:3 a 2:4, passagens sucessivas para dois pivôs, com 
uma grande movimentação da primeira linha. Tenho sempre três grandes 
princípios ofensivos, muita amplitude, muita profundidade e apoios coletivos. 
Sempre muita mobilidade na primeira linha. Entradas a segundo pivô, quer seja 
da primeira linha ou da segunda, consoante com o sistema defensivo que 
estejamos a atacar, sendo a primeira linha sempre em cruzamentos. Seja 
cruzamentos central com lateral ou lateral central. Depende de onde quero 
finalizar mais vezes.  
 
8. 
Sou totalmente a favor. Eu jogo sempre o mais rápido possível. Porque produz 
um desgaste na equipa contrária e sempre muito mais fácil marcar em contra-
ataque, marcar no 2x1 ou 1 contra zero do que 1x1. No ataque organizado tenho 
que trabalhar muito para marcar golos. Um gol de contra-ataque é muito mais 
fácil e produz um efeito mental na equipa adversária muito acentuado, ou seja, 
sofrer um golo de contra-ataque não é só sofrer um golo de contra-ataque é o 
desgaste mental que produz na equipa contrária e o levantamento moral da 
minha equipa. 
 
9. 
Recuperação defensiva. O momento da recuperação defensiva. Esse momento 
é majoritariamente não ligado a rapidez do atleta, é a questão mental do atleta 
estar pré-disposto para ler o jogo e começar a recuperar. Fazemos muitos 
exercícios, não gosto de seis para seis, gosto de seccionar as zonas e faço 2x2, 
3x3 e 4x4, fazemos muito a leitura de quando o colega está rematar para a baliza 
eu já estar correr para trás. Não há ressalto ofensivo, no andebol moderno não 
cabe o ressalto ofensivo. Os ressaltos ofensivos acontecem por acaso.  
 
10. 
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Eu não gosto de muito de defesas muito abertas. Eu trabalho maioritariamente 
6:0 e 5:1, sendo que nunca é um 6:0 passivo. O 6:0 passivo já não existe. Minha 
defesa favorita é o 6:0, mas sempre com os jogadores a sair em profundidade, 
cortar linhas de passe do adversário, muito agressivos e a interromper o ataque 
sucessivamente. O ataque tem que ser sempre interrompido, não pode jogar à 
vontade. Muita antecipação, obrigando o jogador a não ir para o lado preferido 
dele, bloquear, os jogadores tem indicações da minha parte, este jogador gosta 
de fintar para a direita, tu não o deixas ir para a direta, quiser ir para esquerda 
deixa-o ir, se tiver que perder na finta perde para aqui.  
11. 
Principalmente as trocas defensivas. Trocas defensivas com os pivôs são muito 
importantes, cada vez mais com o evoluir das regras o pivô tem se tornado muito 
importante. O pivô não pode receber a bola, a partir do momento que o pivô 
recebe a bola é muito difícil pará-lo, de forma que não seja 7m ou dois minutos. 
Então o pivô sempre tem que ser marcado por dois jogadores lado a lado, sendo 
que um tem a responsabilidade de direta, o segundo está sempre em um 
jogador, mas tem que dificultar o passe para o pivô. Ele tem que cortar a linha 
de passe. Tenho que criar dificuldade ao jogador que está com bola ao cortar 
essa linha de passe para o pivô. Atitude defensiva agressiva e de antecipação. 
 
12. 
O jogador que marca mais gol de contra-ataques não é o jogador mais rápido, é 
o jogador que parte primeiro. É eu conhecer e saber quando o adversário vai 
atirar na baliza e não vai mais passar a ninguém. Fazemos diversos exercícios 
de antecipação, partida e a saída na altura do remate, porque esse momento 
que é importante.  
 
 
T05 
6. 
Em termos de táctica individual ofensiva podemos dividir a fase de transição e a 
fase do ataque propriamente dito. Ter em mente o princípio de sempre úteis, ou 
seja, sempre em linhas de passe e de preferência receber a bola em corrida. 
Depois, uma tarefa que é difícil até para seniores, que é saber o que fazer antes 
de receber a bola. Isso demora tempo. Começamos agora a trabalhar, antes de 
receber já saber o que tem que fazer, mais rápido que a própria bola é o nosso 
olhar e decisão. Portanto se conseguirmos fazer isso seremos muito mais 
rápidos. Olhar antes de receber a bola, se olhar já sabe se tem um defesa à 
frente, se tem que desmarcar, se só decidir quando tem a bola na mão 
normalmente da mal resultado. Atrasa muito. Dizemos pensa antes de receber 
a bola, mas é lê antes de receber a bola, para saber o que já vais fazer.  
Estar sempre atento, receber a bola em corrida no espaço, se tiver espaço para 
jogar o 1x1 não há mais combinações é o que nós procuramos. Estamos sempre 
a dizer, queres mais? Recebestes a bola em movimento, no espaço, tendes 
espaço para jogar 1x1 então joga.  
 
7. 
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Em táticas de grupo, as combinações simples, saber que o cruzamento se faz 
como meio e não como um princípio, eu cruzei porque tu invadiste meu espaço 
e eu aqui já não tenho hipótese de atacar, como não podem dois atacar o mesmo 
lugar então cruzo. A permuta, receber a bola no espaço a esquerda ou à direita 
do defesa que ele vai atacar e trabalhar com os bloqueios simples 2x2 e 
eventualmente 3x3. Essa é a base de trabalho com iniciados. Temos princípios 
de entrada a 2º, princípios de permutas, de entradas a 2º e deslocamento nas 
costas, mas coisas muito simples porque o mais difícil no andebol é fazer as 
coisas simples bem. Fazemos coisas simples do jogo posicional, a entrada dos 
pontas, cruzamento com o pivô, as combinações com permutas com o correr dos 
segundos pivôs nas costas para que movimentos opostos em que a bola está de 
um lado e deslocamento para outro, para criar grandes dificuldades nas trocas e 
a partir daí decidir, tens espaço. Nunca jogamos com princípios de que a jogada 
vai acabar aqui ou acolá. Não sou totalmente contra isso, em situações de 
desespero que nada está a sair, pode se ter jogadas fechadas. 
 
8. 
A favor. Há muitos fatores, faz parte do jogo. Por exemplo estou a analisar uma 
equipa e ela recupera mal, mas se não treinar o contra-ataque não vou usufruir 
disso. O Andebol deve ser jogado da forma mais simples possível e se eu 
consigo marcar golo com um passe e remate, vou abdicar disso? Não! Por 
princípio faz-se contra-ataque para rematar de zonas de maior eficácia e fazer 
golos fáceis, esse é princípio fundamental. A forma mais fácil de obter golos 
fáceis é em contra-ataque. Raramente nós temos situações de 1x0, o contra-
ataque proporciona, 2x1 ou o 3x2. 
 
9. 
Primeiro há uma coisa fundamental, quem recupera. É muito importante eu 
responsabilizar a primeira linha pela recuperação pontas contrários. Esse é o 
princípio básico da recuperação. O lateral direto tem que recuperar o ponta 
esquerdo, esse é um exemplo. Depois há um princípio motivacional muito 
grande, se nós procuramos fazer contra-ataques para fazer golos fáceis, então 
vamos tentar fazer o contrário com ao adversário, não deixar que ele marque 
golos fáceis, pois é motivador para quem está a jogar contra nós, para nós é, 
para o adversário também é. Toda a gente tem que recuperar. Já sabe que tem 
princípios de luta pelo ressalto, mas os três da premira linha não fazem uma 
recuperação de ressalto. Quem faz é pivô e pontas. Havendo o remate, os da 
primeira linha voltam rápido para trás.  
 
10. 
Existem princípios que estamos sempre a abordar, controle da bola e do 
adversário, sempre, bola e adversário sempre, para ajuste. Depois contacto. 
Contacto como? As pernas controlam o corpo e os braços o braço de remate, 
sempre as pernas enquadradas com o corpo do adversário. Primeiro fator 
defensivo são as pernas, estar sempre enquadrado e nunca desequilibrado. 
Corte das trajetórias fortes por princípio. Comunicação. Comunicar é o que? Meu 
pivô, seu lateral, teu pivô, meu central. Sempre atrasar a entrada do adversário 
e passa-lo até o próximo defensor. A defesa sempre tem que estar bem 
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fisicamente. Eles passaram a se sentir melhor defendendo depois que 
começaram a trabalhar força. 
 
11. 
Raramente fazemos trocas defensivas. Nós defendemos mais por zona. Caso 
precise de ajuda deve pedir ajuda. As entradas são acompanhadas, atrasadas e 
avisadas. 
 
12. 
Crio situações artificiais nos treinos muitas vezes. Faço jogos que sempre há 
contra-ataque, mesmo que haja golo. Prêmio para os contra-ataques bem-
sucedidos, direito a mais um ataque organizado. Todos os golos são contados e 
quando a equipa está a perder por 3 golos tem que correr. Eu castigo. Assim 
toda a gente sempre recupera, toda gente que contra-atacar para poder atacar 
mais uma vez e toda gente recupera porque não quer estar a defender duas 
vezes.  
 
 
T06 
6. 
Primeiro princípio é receber a bola em movimento. Segundo princípio, ao 
trabalhar para receber a bola em movimento tentar sempre não entrar em contato 
com o opositor direto. Sempre procurar os espaços entre os defensores. Jogar 
o 1x1 sem ser no adversário, ao lado dele. Eu nunca vou ter com o meu defensor, 
tenho que obrigá-lo se deslocar. Eu fixo o meu par e tenho que atrair o ímpar. E 
depois a tomada de decisão é uma coisa que trabalho muito no 1x1, 2x2, 3x3 e 
no máximo 4x4.  
 
7. 
Combinação que mais uso é central pivô com todas as variantes possíveis e 
imaginárias. É um movimento que me permite colocar todos os jogadores da 
primeira linha todos em movimento e permite-me tirar o pivô de situações de 
conforto e venha cá fora perceber o jogo. Dependendo da organização defensiva 
utilizo situações de permuta que faz que os jogadores saiam da sua posição 
normal, sempre com as relações com o pivô e continuidades sucessivas. Faço 
uso das penetrações sucessivas.  
8. 
Sempre. Para facilitar, para passar menos tempo em ataque organizado e evitar 
o desgaste físico dos atletas. Facilitar o trabalho aos meus atletas, porque por 
mais que custe passar 2 ou 3 minutos defendendo a compensação que eles têm 
é marcar o golo. Quanto mais rápido forem para baliza, maior possibilidade de 
marcar golos, a percentagem de sucesso vai aumentar, entramos uma situação 
de vantagem 2x1 ou 1x0 para rematar, tudo isso é muito bom. Não condiciono a 
tomada de decisão deles nessas situações, tem liberdade para definirem como 
quiserem. 
 
9. 



 
 

129 
 
 

Normalmente a recuperação rápida. Treinamos isso logo após um ataque 
organizado essa recuperação rápida após a finalização.  
Há equipas com jogadores mais preponderantes que outros, tentar impedir os 
primeiros pontos de recepção de bola do contra-ataque da equipa adversária. A 
recuperação rápida tem que ser algo natural para eles.  
 
10. 
O primeiro fator é pré-disposição ofensiva. Eles têm que estar mentalizados para 
defender, na posição básica defensiva e proteger a zona central. Em uma defesa 
3:3 tem que estar muito ativos e sempre a condicionar as linhas de passe. Fazer 
que o adversário recue e não receba em movimento. Enquadra-se sempre o 
braço de controle com a perna a perna, se o lateral direto esquerdinho tenho que 
avançar minha perna direita e o braço direito. Proteger a zona central defensiva, 
que o coração da defesa, se o jogador tiver que finalizar que seja em uma 
posição de desconforto para ele, nunca em uma situação de braço forte em uma 
trajetória central que permita rotação do corpo.  
 
11. 
Utilizo defesas profundas em que o objetivo é enquadrar-se sempre com o 
adversário. Utilizo defesas 3:3 e 6:0 profundas. Não há combinações, sempre 
ativos, sempre a condicionar a circulação de bola e os jogadores adversários, 
nunca fixos nos 6 metros. Faço a alteração de sistemas defensivos durante a 
situação de ataque. 
 
12. 
Tenho dois pontas que saem rapidamente para o ataque rápido. O ressalto 
defensivo fica por conta dos segundos.  Estímulo o contra golo, faço com a 
entrada do ponta. O ponta recebe do jogador quer repõe a bola e passa. 
 
 
T07 
06. 
O que eu peço a minha equipa a nível ofensivo esse ano, sobretudo sejam 
agressivos ofensivamente, que ofensivamente coloque sempre problemas a 
defesa que está do outro lado. Muitas vezes digo, se estivesse a defender estaria 
com as mãos no bolso, tu não atacas, tu não crias perigo, tu não obrigas o defesa 
a estar sempre alerta porque não caminhas para 1x1, não vais para baliza e não 
vais resolver.  
Peço sempre que sejam agressivos ofensivamente, que coloquem a defesa em 
estado de alerta. Um jogador passivo ofensivamente não vai ter sucesso, não 
vai criar vantagem para os colegas e vai permitir que a defesa esteja ali a 
descansar e não concentrada e se desgastando no processo defensivo. Peço 
para receber a bola em movimento e orientado para a baliza. Evitar a situação 
do drible. É um vício, driblam aí é que partem para a situação de 1x1, a atacar o 
espaço. Tentamos ao máximo limitar essa situação nos treinos. 
 
07. 
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Utilizo com alguma frequência a passagem do 3:3 para o 4:2, com a entrada de 
um ponta ou de cruzamento com o pivô e a colocação de dois pivôs. Utilizo com 
frequência essas mudanças. A passagem com dois pivôs eu fixo a defesa um 
bocadinho mais atrás, para poder rematar mais a exterior. Trabalho os 
cruzamentos e a decalage, que é atacar o ímpar e soltar a bola. Mas só funciona 
se o colega ao lado estiver em movimento e preparado para receber a bola. 
Cruzamento central lateral e o central pivô sempre trabalhamos. O pivô vem cá 
fora para bloquear e poder jogar 2x2 com o pivô, são meios tácticos que eles 
sabem que tem e conseguem aplicar de acordo com a defesa que vamos 
encontrar. Trabalho muito a situação de entrada a pivô e 2x2, mesma situação 
de 2x2 na ponta com a entrada do ponta sem bola e vou colocar entre o primeiro 
e segundo defesa e vou criar uma vantagem do vigor físico do pivô contra o 
ponta e lateral. Agora procuro que eles façam isso, mas percebam o porquê 
daquilo. Eles as vezes acabam por fazerem um cruzamento central-lateral em 
que não criam dificuldade, é o que eu digo, estão aí a fazer desenho para nada. 
Se o central não for agressivo e não atacar, o defesa deles não sair da zona dele 
e o lateral não vier em velocidade a atacar nas costas não vai adiantar nada. O 
defesa acaba por não se deslocar, o defesa do central acaba por se encontrar 
com o lateral o segundo com o central e não ganhamos vantagem nenhuma. 
Quero que façam, mas tenham a consciência do que estão a fazer. Queremos 
que saibam o que tem à frente e decidir bem no menor espaço de tempo 
possível. É o que eu vos digo, os melhores jogadores são os que decidem bem 
no menor espaço de tempo. É isso que tento incutir nele essa situação.  
 
8. 
Totalmente a favor. Cada vez mais o Andebol se tornou um jogo muito rápido. 
Tenho que criar condições para poder finalizar mais facilmente, como vou fazer 
isso? Sobretudo defendendo bem e fazendo contra-ataque, sobretudo direto, 
após recuperar uma bola ou golo. Isso minha equipa faz sempre, ataque direto 
e contra golo. Sempre, perdendo por 20 ou 30, minha equipa sempre busca o 
contra-ataque. Há um trabalho com os guarda redes que visa procurar sempre o 
contra-ataque direto, apoiado e tentar finalizar. Temos que tirar partido da defesa 
desorganizada, temos que procurar o espaço, vai haver. Se por um acaso não 
der para finalizar no contra-ataque direto ou apoiado, dar continuidade em 
velocidade e agressividade para encontrar o espaço, se não der organizamos o 
ataque. Os pontas já sabem que são os primeiros a sair para o contra-ataque. 
 
9. 
Marcar golos é a forma de deixar o contra-ataque mais difícil de acontecer. A 
partir do momento que ofensivamente consigamos criar dificuldades e não 
entregamos bolas facilmente ao adversário, isso facilita a recuperação 
defensiva, esse é o primeiro princípio. Não despejar a bola, não cometer falhas 
técnicas e não entregar a bola fácil. Sempre peço que corram para trás após o 
remate, sempre, corram para trás. Tem que recuperar. Peço que não fiquem a 
pensar porque falharam, porque a bola não entrou, corram para trás, corram para 
as vossas posições, se não der e houver um jogador com bola, o essencial é 
esse jogador com bola. Peço a falta para parar o jogo. Essencialmente é isso. E 
tento sempre incutir que o sucesso da recuperação defensiva está na 
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capacidade do nosso ataque de não entregar bolas fáceis e não ter remates que 
propiciem o contra-ataque.  
 
 
 
10. 
Eu trabalho muito a parte individual. Quero que individualmente eles sejam 
capazes de resolver o problema que tem à frente. Se eu não for capaz de 
resolver um problema de 1x1 vou colocar meu colega do lado sempre em xeque. 
Ele vai sempre ter que vir para ajuda, vai haver sempre a falha. Trabalho 1x1 em 
espaços reduzido, para que tenham mais sucesso, para motiva-los para o 
processo defensivo. Acho que isso é fundamental, acho que hoje em dia as 
equipas que defendem melhor conseguem ter a probabilidade de melhores 
resultados. Se eu conseguir defender bem, eu vou conseguir marcar muitos mais 
golos de contra-ataque mais facilmente. Temos pouco tempo de treino e com 
níveis muito diferentes. Busco focar no posicionamento defensivo individual, a 
agressividade, pois não podemos esperar que o ataque falhe e sim fazê-los 
falhar. Nós temos que a todo instante estar pré-dispostos, estamos a defender, 
estamos a querer ganhar a bola, não só a espera do remate e que o guarda-
redes defenda ou falhem. Tem que estar sempre pré-dispostos para defender, 
ganhar a bola, para recuperar a bola e perceber que tipo de jogador tem à frente, 
se atira, se é forte no 1x1. Sendo um jogador forte no 1x1 não posso sair a correr 
para defender pois vou ser batido, se é um jogador que remata não posso ficar 
ali atrás na expectativa. Quero que eles percebam. O feedback do banco 
também é importante, mas quero que percebam o jogo, que conversem, saibam 
onde está o pivô e façam a leitura do jogador que tem à frente. Adotamos o 
sistema 5:1 e 6:0 na nossa defesa.  
 
11. 
Cortar as linhas de passe e as trajetórias preferidas, defender a zona central da 
defesa.  
 
12. 
Tem a ver com a entrega defensiva e com o trabalho defensivo, a partir do 
momento que conseguimos ter sucesso. Os pontas sabem que tem que ser os 
primeiros a sair. Os meus segundos asseguram o ressalto. O central avança 
para a zona central, se não sair o contra-ataque direto, ele sabe que os laterais 
vão receber a bola e ele a receberá no meio para rematar. Coloco situações no 
treino que os obriguem a isso, sempre ir à frente correndo. Benefício quando 
conseguem fazer o contra-ataque direto, para estimular a defesa e a realização 
da tarefa.  
 
T08 
6. 
Uma das coisas que eu acho que é o mais importante é atacar a baliza com 
técnica, serem muito fortes no 1x1, 2x2 em termos ofensivos. Uma circulação de 
bola em termos ofensivos muito rápida.  
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7. 
Isso é relativo. Baseia-se na defesa que estou enfrentando. Se for uma defesa 
aberta muitas entradas a segunda linha, entrada a pivô dos pontas, jogar muito 
sem bola, passa e vai para a desmarcação, se for uma defesa fechada aí sim 
precisamos de umas combinações, um cruzamento lateral central, cruzamento 
ponta lateral, um bloqueio do pivô para depois finalizarmos em cima do lateral 
bloqueado, uma permuta, em defesas fechadas e defesas abertas as coisas são 
diferentes. 
 
8. 
A favor completamente. Porque eu costumo lhes dizer que é mais fácil finalizar 
contra zero.  
 
9. 
O que nós fazemos é sempre ter um jogador para parar o primeiro homem com 
bola, o jogador que vai receber tem que parar, se conseguir parar esse nós 
recuperamos. Outra coisa é sermos pacientes em nosso ataque. É importante, 
pois se cometermos muitas falhas técnicas vamos dar muitos contra-ataques. 
Outra das coisas que faço, quando sei que a equipa contrária tem bons 
executantes no contra-ataque, que realiza bem, que correm, eu meto meu 
guarda-redes na linha dos nove metros. Tem que sair para interceptar. O guarda-
redes tem que estar muito atento e posicionado em cima da linha de nove 
metros. Por norma o contra-ataque é metido para lá do meio campo, se o guarda-
redes estiver metido na linha dos nove metros temos a possibilidade de dar dois 
passos e interceptar logo ali. Outra coisa é os nosso segundos estarem com 
muita atenção, pois quando nossos pontas entram para finalizar eles tem que 
voltar logo.  
 
10. 
Individualmente primeiro a parte posicional e a postura. Pés paralelos, pernas 
fletidas e sempre a tentar estar em movimento. Em termos individuais defensivos 
é meio caminho andado para essas idades. É eu ter uma postura de defesa como 
deve ser, ficar bem posicionado e estar sempre alerta, porque se eu estiver 
sempre parado demoro mais tempo para reagir. Também depende do tipo de 
defesa que vamos adotar. Gosto de defesas abertas. Eu tive muitos treinamentos 
e ensinamentos dos meus treinadores dos clubes que já frequentei, quem sabe 
defender homem a homem sabe tudo atrás o espaço, o tempo de reação, 
desmarcação. Quem defende muito 6:0 desde menino, costumo dizer, parece 
um zombie, andam de um lado para o outro, não saem, não ajudam. Em termos 
em defensivos, se for uma defesa aberta, eles tem que estar muito cientes, muito 
concentrados muito forte fisicamente, sempre em atenção para saber qual o 
braço forte do adversário, qual a trajetória que ele vai por norma, se vai para 
dentro ou para fora para estarmos sempre alertas para meter a perna direita ou 
esquerda para tentar travar a sua progressão.  
Defesas fechadas, saída ao portador da bola, depois contar os jogadores e as 
ajudas. Muito importante no lado da bola haver uma superioridade numérica, 
sempre dois contra um. Por isso sempre, cruzamentos, pernas, saída ao 
portador da bola e ajudas. Ajudas ao pivô, não ficar no bloqueio do pivô é muito 
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importante, se ficamos no bloqueio do pivô estamos batidos no 2x1, menos um 
a defender. Muita atitude e muitas pernas, não há mais nada, a técnica de grupo 
é essa. Sair ao portador da bola é muito importante e depois falar. O guarda-
redes tem voz ativa aqui. Ele está de frente para o jogo. O guarda-redes tem que 
dizer, olha entrada ao segundo, olha entrou ali, olha o ponta sozinho, olha o 
bloqueio, estou sempre a dizer, fala você está de frente para o jogo, a defesa 
também inclui o guarda-redes. 
Tem que haver as ajudas defensivas, sair a bola e sair como dever ser. Sair para 
tentar parar. Temos que parar fora. Uma defesa muito ativa seja ela aberta ou 
mais fechada. 
 
11. 
O que treinamos em defesas abertas são as trocas defensivas. Nunca há trocas 
de linhas, a troca é feita a mesma altura.  
Defesas abertas, se há entrada do ponta, nosso ponta acompanha. Nas defesas 
fechadas é bater, é sair, é ter presença. 
Em uma defesa aberta a 3:3 se a bola estiver do lado oposto o lateral do outro 
lado recua para beira do pivô para ajudar, e quando a bola volta para o marcador 
direto ele sobe, e quando a bola vai ele desce, funciona como uma harmônica 
de um lado e do outro, é um triângulo.  
Quando estou em inferioridade numérica, nossos primeiros defendem na linha 
dos nove metros, a defender o lateral. Por norma, quando estamos em 
inferioridade numérica os ataques trocam muito rápido e temos que arriscar, e 
temos. Estamos em inferioridade vamos arriscar e sacar uma bola, se tudo se 
engata, quem entra é os pontas, os primeiros estão subidos, esquece um bocado 
os pontas e depois se os pontas entrarem tentar fazer uma recuperação.  
 
 
12. 
Treinamos ataque direto, tentar sempre que os dois pontas saiam juntos e que 
nosso guarda-redes tenha uma boa visão periférica de onde vai meter a bola, 
ele tem que ser muito rápido ao ir buscar a bola e olhar para os dois lados. Muitas 
vezes só temos uma opção, não é nem o ponta, como estamos a defender aberto 
é o 1 que sai, explode logo. E o que fazemos, sempre contra-ataque direto, 
sempre, sempre, se não der apoiado, nunca deixar a recuperar. Se não der, 
paralisa e vamos começar do zero. 
Fazemos alguns treinos de contra-ataque com defesa em transição e sem drible. 
Tentar sempre a finalizar no meio. Nunca a ponta. Sempre dou preferência para 
o ataque em transição, optamos pelo jogo organizado quando não encaixa o jogo 
em transição.  
 
 
T09 
06. 
Individualmente quero que meus jogadores saibam ler as situações de jogo que 
lhes aparecem à frente. Não acredito em situações mecanizadas, ainda que 
utilize algumas jogadas pré-elaboradas, mas não pretendo nada mecânico, 
quero que em cada situação que cada vez que o jogador tenha a bola na mão, 
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saiba ler a defesa o posicionamento e atuar em conformidade e tomar a melhor 
decisão possível. Em igualdade numérica ou inferioridade numérica sempre 
atacamos o espaço inter-jogador, em superioridade numérica atacamos fora 
para arrastar o máximo possível da defesa para fora para ganhar a vantagem no 
final da circulação. 
 
7. 
O básico para mim é o saber atacar a baliza. Atacar o espaço. Coletivamente 
temos algumas situações de jogo ofensivo pré-organizadas, movimentações 
simples, cruzamentos simples, algumas inversões, permutas e decalagens. 
Trabalho com écrans mais interiores. Como meus atletas são de estatura baixa, 
não utilizamos muito finalização de fora. Começamos a usar como jogada de 
recurso a jogada aérea e pronto. Em igualdade numérica ou inferioridade 
numérica  
 
8. 
Sim, sou a favor. Porque a minha equipa de iniciados tem características 
antropométricas diferentes das outras equipas, são mais baixos, mais magros, 
só iniciaram esse ano a musculação, quer o contra-ataque direto, apoiado quer 
o contra-golo é uma situação que priorizo bastante. Acredito que é um meio 
muito eficaz para rematar. 
 
9. 
Nos treinos realizo exercícios de ataque, mas que haja recuperação defensiva 
logo após o remate. Tento sempre inserir esses exercícios. Porque a 
recuperação defensiva é correr e posicionar, depois disso podemos usar o 
desarme, mas a base é correr e posicionar-se frente ao atacante. Procuro que 
isso esteja inserido nos conteúdos e exercícios que trabalhamos no dia a dia. 
Em caso de contra-ataque direto, a primeira linha contrária do remate, sai direto 
para trás, faz a recuperação defensiva, caso haja um contra-ataque apoiado as 
indicações são para que os jogadores mais à frente efetuarem uma falta do 
controle defensivo, bem feita, o mais longe possível da nossa baliza, de forma 
nos dar tempo para organizarmos defensivamente e placar o contra-ataque.  
 
10. 
Depende um pouco do sistema defensivo que utilizamos. Nosso sistema 
defensivo principal é o 5:1 em seguida o 6:0. Temos dois sistemas para casos 
extremos, usamos o 4:2 e em último recurso utilizamos o homem a homem. 
Trabalhamos com triângulos defensivos no 5:1. Procuramos que os jogadores 
estejam sempre enquadrados com os atletas, uma defesa em bloco conforme 
está a bola na circulação do adversário. Procuramos ter uma defesa mais 
mexida, mais agressiva no bom sentido da palavra, com muitas ajudas quando 
necessário. Sair ao portador da bola, enquadramento com o adversário, controle 
defensivo no braço da bola 
 
11. 
Em algumas situações, pode haver transformação do sistema defensivo, com 
base do no sistema ofensivo do adversário, ou seja, não é sempre, se tivermos 
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um 4:2 e houver uma entrada a segundo pivô do adversário, eles transformarem 
o sistema ofensivo deles em um 2:4, nós baixamos para o 5:1 reorganizamos a 
defesa e depois, se houver essa indicação, voltamos ao 4:2 ou atuamos no 5:1. 
Podemos fazer essas transformações táticas na defesa, mas é uma coisa que 
parte de jogo para jogo, depende.  
 
12. 
As situações individuais técnicas defensivas, que a um bocado falei, desarmes, 
interceptações e antecipações. Esses elementos técnicos defensivos são fatores 
fundamentais para o contra-ataque, principalmente quando conseguimos isso na 
primeira linha, porque não um atacante que se torna defensor atrás. Vou tentar 
simplificar, se nós interceptamos uma bola, fizermos um desarme em um ponta, 
ainda vamos ter que passar na primeira linha ofensiva deles, até chegarmos ao 
nosso processo de finalização. Se nós fizermos isso na primeira linha, não temos 
ninguém à frente sem se o guarda-redes e criamos situações de 1:0. Pronto. 
Depois a movimentação de saída organizada para o contra-ataque. Nem toda 
gente sai para o contra-ataque. Dependendo das posições defensivas de cada 
jogar posso alterar as posições que saem, mas temo sempre uma primeira vaga 
de três atletas e uma segunda vaga de três atletas também.  
 
 
T10 
6. 
Quero que eles entendam qual a melhor distinção de remate durante o ataque e 
fazemos questão, o que eu costumo falar muito com eles é: qual é o sítio mais 
fácil para eles marcarem golos? Trabalhamos sempre para rematarmos no sítio 
mais provável que seja golo. Começamos a construir o nosso ataque, se 
conseguimos arranjar um remate a seis metros à frente da baliza, procuramos 
esse remate. Trabalhamos sempre em cima desse contexto de onde queremos 
rematar a baliza e qual é o sítio da defesa que nos deixa trabalhar melhor. A 
procura do melhor sítio para rematar, a melhor tomada de decisão possível, não 
me preocupo logo com bloqueios, ou fintas, primeiro de tudo quero que 
percebam qual o melhor sítio onde se consegue ter maior sucesso no remate. 
Baseamos nosso ataque a partir disso, melhor solução possível, melhor remate 
possível e trabalhamos a partir daí.  
 
7. 
Cruzamentos, bloqueios, contra bloqueios, écrans não trabalho muito pois força 
o remate de nove metros, o remate de nove metros não é o remate mais eficaz 
que existe, fintas. As minhas equipas em iniciados trabalham muito mais a saída 
da finta para o cruzamento, mas o cruzamento nunca é combinado. O jogador 
inicia a finta e quem tem que ler se vai cruzar ou se penetra é o jogador que está 
ao lado. Se eu fintar para a direita, o jogador que está a minha direita tem que 
saber se ganhou vantagem suficiente para penetrar ou se tem que fazer o 
cruzamento para procurar espaço em outro sítio e não aquele. É sempre uma 
busca incessante do melhor espaço para atiramos a baliza combativamente. Nós 
fazemos entradas a segundo, nós fazemos cruzamentos simples que não são 
combinados e saem institivamente durante o jogo, uma coisa que requer muito 
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treino, muito trabalho e muitas horas naquilo, mas é claramente compensador 
porque eles entendem o jogo. Eles não memorizam, eles entendem o jogo. Eles 
têm que saber quando estão com ou sem a bola o que tem que fazer consoante 
aquilo que o colega deles fez. Isso deve estar muito trabalhado, mas depois não 
nos deixa tão presos a tática pré-definidas e combinadas. A interpretação do 
jogador com a bola e do jogador ao lado sem a bola é o que faz uma equipa seja 
capaz de produzir um ataque sustentável e um ataque bonito. Bonito no sentido 
que a bola passe por toda gente e arranjamos o melhor remate e a defesa se 
sente incapaz de parar o ataque porque não tem referências de jogadas. Parece 
simples, mas é um simples difícil de alcançar. Eu tenho muitos esquerdinos e 
jogo muito sem pivô e faço ponta esquerda e direita, dois laterais e dois centrais, 
e toda gente tem que saber entrar e sair e saber a jogar a pivô lá dentro.  
 
8. 
Eu gosto do contra-ataque, mas detesto equipas que só sabem fazer contra-
ataques. Eu gosto jogo organizado porque é muito mais complexo, o contra-
ataque parece simples demais, tem pouca complexidade, pouca tomada de 
decisão. Eu gosto que as minhas equipas, sobretudo em idades tão baixas, 
iniciados, sejam mais cultos taticamente. Se eu basear meu jogo só em contra-
ataques, contra-ataques, contra-ataques, contra-ataques eu só estou a defender 
e rematar, defender, um dois passes, remate. Eu acho que isso não traz nada 
de positivo. Muitas equipas que adotam esse tipo de jogo, três, quatro passes e 
remate, sempre contra-ataque direto e forçam o passe ao contra-ataque, 
pessoalmente não sou fã porque gosto do jogo com todas as fases. Acontece-
nos muitas vezes de jogarmos com equipas muito fracas em que nós facilmente 
roubamos uma bola ou obrigamos a fazer um remate mal que nos dá a 
possibilidade de fazer um contra-ataque, nunca os impeço. A mim não interessa 
ganhar por 40, interessa mais meter os miúdos que estão no jogo e não tem 
jogado. Se eu vejo que a minha equipa só estar a fazer contra-ataques eu mudo 
alguma coisa. Acho que precisamos estar sensíveis a esse argumento que é 
preciso balançar o jogo, de ter um jogo para enriquecer a cultura tática deles. 
 
9. 
Eu faço jogos de campo inteiro, mas com equipas reduzidas 3x3, 4x4 e bota fora. 
Bota fora é quando duas equipas estão a jogar e uma tá fora e quando uma sofre 
três golos sai e entra a outra. Trabalho isso em situação de jogo, não faço 
exercícios específicos para parar um contra-ataque. Isso não me parece 
complexo. Só uma regra tem que ser observadas, a primeira linha tem que correr 
com os pontas, tem que corre para trás. Nada melhor que jogos reduzidos para 
lhes dar essa perceção do que estar a passar.  
 
10. 
Tem que saber que eles querem recuperar a bola sem sofrer golo. Mais do que 
estar preocupados que fazer falta, mais que estar preocupados que impedir que 
o pivô receba bola, mais que estar preocupados com o que quer que seja o 
principal tem que ser recuperar a bola. Não me incomoda quando um jogador 
tenta fazer uma intercepção de passe, porque ele está ativamente a procurar a 
bola, como em um remate falhado corrigisse em uma intercepção falhada 
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também corrigisse não se impede. Sempre que um atleta drible quero que eles 
o mais rápido possível tente estragar aquele batimento para aproveitar aquele 
drible para lhe roubar a bola. Antes de ensinar a falta, ensino que o bloco é um 
momento de jogo que nos pode permitir roubar a bola. O recurso a falta, como 
interpreto o jogo em iniciados, o recurso a falta é em último plano.  
Quero que ele sempre se preocupe com o par dele e observe o jogador que tem 
a bola. A maior parte das equipas fazem, algo que eu não gosto, marcam o par, 
ficam com o par e quando o par recebe a bola vai tentar fazer falta. Eu faço o 
processo oposto, estás com o par a observar o ímpar e se vir que ele claramente 
vai passar a bola, salta e vai roubar a bola. Quando é o par dele que tem a bola, 
antes da falta o que eu quero que ele faça é que o obrigue a cometer passes, 
uma falha técnica, a obrigá-lo a parar o drible. Individualmente esse é o nosso 
treino. Não acredito em trabalhos de pernas e nem em postura de defesa. O 
Andebol não é isso, é interpretar o jogo, obrigar o meu adversário a fazer as 
coisas que ele não quer e obriga-lo a fazer as coisas que eu quero que ele faça.  
 
11. 
Vamos bater no mesmo. Fazemos muito muitas saídas ao ímpar, fazemos 
muitas vezes bloco. Isso que nós usamos. Quando há entradas a pivô fazemos 
uma defesa 4:2 se for um primeira linha a entrar, se não for ficamos no 5:1 
estático no meio. 
 
12. 
Treino mais reposição de bola que contra-ataque, não me preocupo com isso. 
Treino o passe do guarda-redes que é fundamental, passe longo, passe curto, 
passe para o meio campo. O passe do guarda-redes é o fundamental.  
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ANEXO F – GRELHA DE ANÁLISE 

 

INSTRUMENTO DE ANÁLISE DO DISCURSO (IAD) REFERENTE AOS INDICADORES DE 

JOGO OFENSIVO. 

 

Legenda 

1 Tomada de decisão 

2 Permutas 

3 Cruzamentos 

4 Entradas 

5 Jogada pré-definida 

6 Écrans 

7 Penetrações sucessivas 

8 Bloqueios 

9 Transformações dos sistemas ofensivos 

10 Passa e vai 

11 Circulação de jogadores 

12  

  

 

O que seus atacantes devem fazer taticamente e individualmente para que o ataque 
seja eficaz? 

Treinadores Expressões Chave (EC) Ideias 
Centrais 

(ID) 

01 Nós a nível de ataque tentamos compor com o que vem de 
trás do escalão que vem de trás. Pressupomos que já traga 
a base do atacar fixar o par fixar o ímpar. Em todos os 
inícios da época começamos a trabalhar dessa maneira, 
com essas premissas, e não fazemos ações de grupo, não 
fazemos nada. Só fazemos ataque de iniciar um contra um, 
situação de dois contra dois, um ataque de ponta, uma 
decalage (penetrações sucessivas), uma permuta para 
acelerar o jogo. O que a gente privilegia é a fixação e a 
tomada de decisão, acima de tudo a tomada de decisão. 
Depois com o decorrer da época a competividade também 
aumenta e a defesa adversária começa ser mais forte, a 
riqueza do jogo aumenta, o atleta já desenvolveu essas 
competências, tentamos que percebam mais o jogo á nível 
táctico. E aí tentamos uma ou outra ação, mas sempre 
ações abertas, nunca fazemos ações fechadas. Fazemos 
sempre uma ação que o atleta tem que tomar uma decisão 
que o jogo lhe dá. Costumo sempre dizer não faças o que 
queres, mas o que o jogo te dá. Se o defesa sai de uma 
maneira tem que tomar uma decisão, se não sai tem que 
tomar outra. Então privilegiamos sempre a tomada de 
decisão. 
O treino sempre é estruturado de forma a tentar que no jogo 
haja essa questão. Nós fazemos muitos jogos de 
aquecimento que sejam a base de tomada de decisão 
constante, reação rápida, pouco tempo com a bola para 
decidir e toma a melhor decisão quando tem a bola.  
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O treino é uma simulação de jogo e jogo será uma 
replicação do que foi o treino. Vão aplicar no jogo o que 
treinamos. O treino está estruturado para desenvolverem 
essas competências individuais de jogo, pois é isso que no 
futuro os ajudara no jogo. Não adianta nada tem uma acção 
que sei que vai acabar no ponta esquerda, depois p ano 
vem outro treinador e eles não sabem o jogar.  

02 Em termos tácticos tem muito a ver com o que eu quero por 
mesociclos que eles comecem a interiorizar. Eu não quero 
por exemplo que no mesociclo anterior a esse eles 
fizessem situações muito grupais. Só agora no final da 
época estamos tendo situações mais grupais. Quero que 
eles tenham essencialmente tomada de decisão individual 
e cada um toma a melhor decisão. Isso é o melhor para 
idade deles, sem estarem robotizados na questão da jogada 
que acaba ali ou que tem que cruzar acolá. Em termos 
individuais quanto melhor forem em termos de passe, de 
jogar sem bola, receber a bola em movimento, só esses três 
aspectos para mim até os iniciados é o mais importante. 
Tudo isso faz com que tenham uma melhor tomada de 
decisão e o jogo não seja pré-definido.  

 

03 Individualmente devem atacar os espaços ente os 
defensores, soltar a bola, tentar penetrar na defesa, fazer a 
decalage ou penetrações sucessivas, como quisermos 
chamar, sempre a ganhar vantagem para que um jogador 
possa rematar sem oposição, isso é o ideal. Buscar sempre 
a vantagem para rematar sem oposição.  

 

04 Principalmente o jogo sem bola. Atacar o espaço sem bola, 
fazer a desmarcação sem bola e depois atacar o espaço 
interdefensor, sempre que não houver sucesso no 1x1 
soltar a bola para o colega para dar continuidade ao ataque. 

 

05 Em termos de táctica individual ofensiva podemos dividir a 
fase de transição e a fase do ataque propriamente dito. Ter 
em mente o princípio de sempre úteis, ou seja, sempre em 
linhas de passe e de preferência receber a bola em corrida. 
Depois, uma tarefa que é difícil até para seniores, que é 
saber o que fazer antes de receber a bola. Isso demora 
tempo. Começamos agora a trabalhar, antes de receber já 
saber o que tem que fazer, mais rápido que a própria bola é 
o nosso olhar e decisão. Portanto se conseguirmos fazer 
isso seremos muito mais rápidos. Olhar antes de receber a 
bola, se olhar já sabe se tem um defesa à frente, se tem que 
desmarcar, se só decidir quando tem a bola na mão 
normalmente da mal resultado. Atrasa muito. Dizemos 
pensa antes de receber a bola, mas é lê antes de receber a 
bola, para saber o que já vais fazer.  
Estar sempre atento, receber a bola em corrida no espaço, 
se tiver espaço para jogar o 1x1 não há mais combinações 
é o que nós procuramos. Estamos sempre a dizer, queres 
mais? Recebestes a bola em movimento, no espaço, tendes 
espaço para jogar 1x1 então joga.  
 

 

06 Primeiro princípio é receber a bola em movimento. 
Segundo princípio, ao trabalhar para receber a bola em 
movimento tentar sempre não entrar em contato com o 
opositor direto. Sempre procurar os espaços entre os 
defensores. Jogar o 1x1 sem ser no adversário, ao lado 
dele. Eu nunca vou ter com o meu defensor, tenho que 
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obrigá-lo se deslocar. Eu fixo o meu par e tenho que atrair 
o ímpar. E depois a tomada de decisão é uma coisa que 
trabalho muito no 1x1, 2x2, 3x3 e no máximo 4x4 

07 O que eu peço a minha equipa a nível ofensivo esse ano, 
sobretudo sejam agressivos ofensivamente, que 
ofensivamente coloque sempre problemas a defesa que 
está do outro lado. Muitas vezes digo, se estivesse a 
defender estaria com as mãos no bolso, tu não atacas, tu 
não crias perigo, tu não obrigas o defesa a estar sempre 
alerta porque não caminhas para 1x1, não vais para baliza 
e não vais resolver.  
Peço sempre que sejam agressivos ofensivamente, que 
coloquem a defesa em estado de alerta. Um jogador 
passivo ofensivamente não vai ter sucesso, não vai criar 
vantagem para os colegas e vai permitir que a defesa esteja 
ali a descansar e não concentrada e se desgastando no 
processo defensivo. Peço para receber a bola em 
movimento e orientado para a baliza. Evitar a situação do 
drible. É um vício, driblam aí é que partem para a situação 
de 1x1, a atacar o espaço. Tentamos ao máximo limitar essa 
situação nos treinos. 

 

08 Uma das coisas que eu acho que é o mais importante é 
atacar a baliza com técnica, serem muito fortes no 1x1, 2x2 
em termos ofensivos. Uma circulação de bola em termos 
ofensivos muito rápida.  

 

09 Individualmente quero que meus jogadores saibam ler as 
situações de jogo que lhes aparecem à frente. Não acredito 
em situações mecanizadas, ainda que utilize algumas 
jogadas pré-elaboradas, mas não pretendo nada mecânico, 
quero que em cada situação que cada vez que o jogador 
tenha a bola na mão, saiba ler a defesa o posicionamento e 
atuar em conformidade e tomar a melhor decisão possível. 
Em igualdade numérica ou inferioridade numérica sempre 
atacamos o espaço inter-jogador, em superioridade 
numérica atacamos fora para arrastar o máximo possível da 
defesa para fora para ganhar a vantagem no final da 
circulação. 
 

 

10 Quero que eles entendam qual a melhor distinção de 
remate durante o ataque e fazemos questão, o que eu 
costumo falar muito com eles é: qual é o sítio mais fácil 
para eles marcarem golos? Trabalhamos sempre para 
rematarmos no sítio mais provável que seja golo. 
Começamos a construir o nosso ataque, se conseguimos 
arranjar um remate a seis metros à frente da baliza, 
procuramos esse remate. Trabalhamos sempre em cima 
desse contexto de onde queremos rematar a baliza e qual 
é o sítio da defesa que nos deixa trabalhar melhor. A 
procura do melhor sítio para rematar, a melhor tomada de 
decisão possível, não me preocupo logo com bloqueios, 
ou fintas, primeiro de tudo quero que percebam qual o 
melhor sítio onde se consegue ter maior sucesso no 
remate. Baseamos nosso ataque a partir disso, melhor 
solução possível, melhor remate possível e trabalhamos a 
partir daí 
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Quais as combinações / movimentações / ou meios táticos que você considera importantes 
para o bom desempenho do ataque coletivo? 

Treinadores Expressões Chave (EC) Ideias 
Centrais (ID) 

01 Acima de tudo é importante eles perceberem os princípios de 
jogo, e saberem onde tem que atacar quem tem que fixar 
explorar o espaço isso é o mais importante. Depois a acção é 
saber se tem de acelerar ou aclarar alguma zona. Devem 
perceber o jogo, perceber onde está o defensor mais fraco e 
focar o jogo em cima dele, ou o jogador que já tem duas 
exclusões e tentar saca-lo do jogo e etc etc. Aí tem que ser eles 
a pensar. E nós por norma tentamos fazer permutas e 
consideramos importante por causa de uma troca de posições 
e serve acima de tudo para acelerar o jogo. Depois podemos 
também ter os cruzamentos que forem bem feitos, fixando os 
atletas adversários, pois se não fixar não tem sentido, porque 
nessas idades fazem de conta, trocam de posição e o defensor 
continua no mesmo sítio. O cruzamento é importante se eles 
percecionarem que tem que fixar, mas isso já vem de trás, da 
fixação e tudo mais, que o cruzamento é importante se eles 
trabalharem dessa forma. As entradas são importantes para 
decompor o jogo, eles jogando com entradas 2x2, 1x1. Nessas 
idades tem que assentar o jogo mais em permutas, 
cruzamentos e acima de tudo ações abertas e tomada de 
decisão. Sai da permuta e joga à vontade, dentro daquilo que 
o jogo dá. Eu não estou lá´ faz isso, faz aquilo, e não vamos lá.  
Podemos ter uma ou outra jogada pré-definida nos momentos 
de jogo que a equipa está perdida. Imagina o atleta tá ali 
perdido, então pode ser uma ação um bocadinho mais 
combinada, para sossegar, pronto faz esta, para tranquilizar. 
Temos combinações trabalhadas. Entrada do ponta, 
cruzamento central ponta, cruzamento central pivô com 
entrada do ponta. Depende da qualidade das gerações e das 
capacidades que já adquiriram, das equipas adversarias 
também. Esse ano tenho uma equipa muito competente, que já 
adquiriu muitas qualidades e que o jogo tem que se basear 
muito nisso. A competição exige que você tu sejas capaz de 
ganhar dessas equipas. As vezes tem que trabalhar essas 
questões para conseguir ultrapassar essas equipas não chega 
só à qualidade individual do atleta. Pode ter umas ações 
trabalhadas para conseguir superar esse adversário. Isso 
também pode contribuir para o crescimento deles em nível 
individual e perceção de jogo. A questão de desenvolver esses 
meios táticos de grupo e as ações de grupo pode ser 
importante também na questão de percecionarem o jogo de 
outra maneira, mas não acho que seja o mais importante 
nessas idades. Sendo que reconheço que erro, para tentar 
atingir determinadas fases, acabamos fazendo isso. Um erro 
relativo, para não abdicar para de jogar uma fase final. Nos 
iniciados dependem das gerações, há gerações que pedem 
muito o trabalho mais individual, outras já permite o trabalho 
do aspecto tático. 

1. Tomada 
de decisão. 
 
2. Permutas 
 
3. 
Cruzamento
s 
 
4. Entradas 
 
5. Jogadas 
pré-definida. 
 
6.  

02 Nos iniciados os atletas não podem, no meu entender, não 
podem ter jogos fechados, não podem ter coisas pré-definidas. 
Porque senão vão estar formatados para determinado tipo de 
jogo, que mais tarde não terão sucesso, ou podem, mas 
podem, porem ficarão limitados aquilo, aquele estilo de jogo. 
Temos três ou 4 combinações, mas que são soluções 

1. Tomada 
de decisão. 
 
2. Permutas 
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ofensivas para determinada defesa, em que naquela fase do 
jogo não está a dar resultado então temos aquilo mais ou 
menos trabalhado. Isso não é uma coisa fechada. Para juvenis 
já há alguma coisa. Para juniores e seniores tem tempo 
suficiente para isso. Porque se nós não nos preocupamos com 
o aspecto individual do atleta não é no seniores e juniores que 
eles vão se preocupar com isso. Combinações, meios tácticos, 
nós fazemos cruzamentos, permutas, fazemos écrans, mas 
fazemos conforme situações do jogo em meios grupais 
pequenos, 2 x 1, 2x2, 3x3, para no jogo eles identificarem essa 
situação no jogo. Porque se eles não treinam por isso, na hora 
do jogo não vão conseguir identificar. Se no jogo eu estou a 
jogar o lateral esquerdo e não conseguir identificar uma 
superioridade numérica depois também não vou ter 
resultados, não vou ter sucesso. É isso que promovemos 
muito no treino em termos de ataque. 
 

3. 
Cruzamento
s 
 
 
5. Jogadas 
pré-definida. 
 
6. Écrans 

03 Em primeiro lugar a decalage (penetrações sucessivas), 
depois entradas a segundo pivô, cruzamentos, permutas e 
bloqueios 

 
2. Permutas 
 
3. 
Cruzamento
s 
 
4. Entradas 
 
7. Decalage 
 
8. Bloqueios  

04 Eu jogo com passagens 3:3 a 2:4, passagens sucessivas para 
dois pivôs, com uma grande movimentação da primeira linha. 
Tenho sempre três grandes princípios ofensivos, muita 
amplitude, muita profundidade e apoios coletivos. Sempre 
muita mobilidade na primeira linha. Entradas a segundo pivô, 
quer seja da primeira linha ou da segunda, consoante com o 
sistema defensivo que estejamos a atacar, sendo a primeira 
linha sempre em cruzamentos. Seja cruzamentos central com 
lateral ou lateral central. Depende de onde quero finalizar mais 
vezes. 

3. 
Cruzamento
s 
 
 
9. 
Transformaç
ões dos 
sistemas de 
ataque. 

05 Em táticas de grupo, as combinações simples, saber que o 
cruzamento se faz como meio e não como um princípio, eu 
cruzei porque tu invadiste meu espaço e eu aqui já não tenho 
hipótese de atacar, como não podem dois atacar o mesmo 
lugar então cruzo. A permuta, receber a bola no espaço a 
esquerda ou à direita do defesa que ele vai atacar e trabalhar 
com os bloqueios simples 2x2 e eventualmente 3x3. Essa é a 
base de trabalho com iniciados. Temos princípios de entrada a 
2º, princípios de permutas, de entradas a 2º e deslocamento 
nas costas, mas coisas muito simples porque o mais difícil no 
andebol é fazer as coisas simples bem. Fazemos coisas 
simples do jogo posicional, a entrada dos pontas, cruzamento 
com o pivô, as combinações com permutas com o correr dos 
segundos pivôs nas costas para que movimentos opostos em 
que a bola está de um lado e deslocamento para outro, para 
criar grandes dificuldades nas trocas e a partir daí decidir, tens 
espaço. Nunca jogamos com princípios de que a jogada vai 
acabar aqui ou acolá. Não sou totalmente contra isso, em 

1. Tomada 
de decisão. 
 
2. Permutas 
 
3. 
Cruzamento
s 
 
4. Entradas 
 
8. Bloqueios 
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situações de desespero que nada está a sair, pode se ter 
jogadas fechadas. 
 

06 Combinação que mais uso é central pivô com todas as 
variantes possíveis e imaginárias. É um movimento que me 
permite colocar todos os jogadores da primeira linha todos em 
movimento e permite-me tirar o pivô de situações de conforto 
e venha cá fora perceber o jogo. Dependendo da organização 
defensiva utilizo situações de permuta que faz que os 
jogadores saiam da sua posição normal, sempre com as 
relações com o pivô e continuidades sucessivas. Faço uso das 
penetrações sucessivas.  
 

2. Permutas 
 
7. Decalage 
 

07 Utilizo com alguma frequência a passagem do 3:3 para o 4:2, 
com a entrada de um ponta ou de cruzamento com o pivô e a 
colocação de dois pivôs. Utilizo com frequência essas 
mudanças. A passagem com dois pivôs eu fixo a defesa um 
bocadinho mais atrás, para poder rematar mais a exterior. 
Trabalho os cruzamentos e a decalage, que é atacar o ímpar e 
soltar a bola. Mas só funciona se o colega ao lado estiver em 
movimento e preparado para receber a bola. Cruzamento 
central lateral e o central pivô sempre trabalhamos. O pivô vem 
cá fora para bloquear e poder jogar 2x2 com o pivô, são meios 
tácticos que eles sabem que tem e conseguem aplicar de 
acordo com a defesa que vamos encontrar. Trabalho muito a 
situação de entrada a pivô e 2x2, mesma situação de 2x2 na 
ponta com a entrada do ponta sem bola e vou colocar entre o 
primeiro e segundo defesa e vou criar uma vantagem do vigor 
físico do pivô contra o ponta e lateral. Agora procuro que eles 
façam isso, mas percebam o porquê daquilo. Eles as vezes 
acabam por fazerem um cruzamento central-lateral em que não 
criam dificuldade, é o que eu digo, estão aí a fazer desenho 
para nada. Se o central não for agressivo e não atacar, o defesa 
deles não sair da zona dele e o lateral não vier em velocidade 
a atacar nas costas não vai adiantar nada. O defesa acaba por 
não se deslocar, o defesa do central acaba por se encontrar 
com o lateral o segundo com o central e não ganhamos 
vantagem nenhuma. Quero que façam, mas tenham a 
consciência do que estão a fazer. Queremos que saibam o que 
tem à frente e decidir bem no menor espaço de tempo possível. 
É o que eu vos digo, os melhores jogadores são os que 
decidem bem no menor espaço de tempo. É isso que tento 
incutir nele essa situação.  
 

1. Tomada 
de decisão 
 
3. 
Cruzamento
s 
 
4. Entradas 
 
7. Decalage 
 
8. Bloqueios 
 
9. 
Transformaç
ões dos 
sistemas de 
ataque 

08 Isso é relativo. Baseia-se na defesa que estou enfrentando. Se 
for uma defesa aberta muitas entradas a segunda linha, 
entrada a pivô dos pontas, jogar muito sem bola, passa e vai 
para a desmarcação, se for uma defesa fechada aí sim 
precisamos de umas combinações, um cruzamento lateral 
central, cruzamento ponta lateral, um bloqueio do pivô para 
depois finalizarmos em cima do lateral bloqueado, uma 
permuta, em defesas fechadas e defesas abertas as coisas são 
diferentes. 
 

2. Permutas 
 
3. 
Cruzamento
s 
 
4. Entradas 
 
8. Bloqueios 
 
10. Passa e 
vai 

09 Jogar sempre em movimento, nunca ficar parados, linhas de 
passe sem bola, movimentações sem bola, atacar as costas do 

4. Entradas 
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JOGO TRANSIÇÃO. 

 

jogador avançados, entradas a segundo e muita situação de 
1x1 e 2x1 se conseguimos com o pivô. Priorizamos o 3:3 
clássico com muitas entradas e passagens para 4:2.  
 

9. 
Transformaç
ões dos 
sistemas de 
ataque 
 
11. 
Circulação 
de 
jogadores. 

10 Cruzamentos, bloqueios, contra bloqueios, écrans não 
trabalho muito pois força o remate de nove metros, o remate 
de nove metros não é o remate mais eficaz que existe, fintas. 
As minhas equipas em iniciados trabalham muito mais a saída 
da finta para o cruzamento, mas o cruzamento nunca é 
combinado. O jogador inicia a finta e quem tem que ler se vai 
cruzar ou se penetra é o jogador que está ao lado. Se eu fintar 
para a direita, o jogador que está a minha direita tem que saber 
se ganhou vantagem suficiente para penetrar ou se tem que 
fazer o cruzamento para procurar espaço em outro sítio e não 
aquele. É sempre uma busca incessante do melhor espaço 
para atiramos a baliza combativamente. Nós fazemos entradas 
a segundo, nós fazemos cruzamentos simples que não são 
combinados e saem institivamente durante o jogo, uma coisa 
que requer muito treino, muito trabalho e muitas horas naquilo, 
mas é claramente compensador porque eles entendem o jogo. 
Eles não memorizam, eles entendem o jogo. Eles têm que 
saber quando estão com ou sem a bola o que tem que fazer 
consoante aquilo que o colega deles fez. Isso deve estar muito 
trabalhado, mas depois não nos deixa tão presos a tática pré-
definidas e combinadas. A interpretação do jogador com a bola 
e do jogador ao lado sem a bola é o que faz uma equipa seja 
capaz de produzir um ataque sustentável e um ataque bonito. 
Bonito no sentido que a bola passe por toda gente e 
arranjamos o melhor remate e a defesa se sente incapaz de 
parar o ataque porque não tem referências de jogadas. Parece 
simples, mas é um simples difícil de alcançar. Eu tenho muitos 
esquerdinos e jogo muito sem pivô e faço ponta esquerda e 
direita, dois laterais e dois centrais, e toda gente tem que saber 
entrar e sair e saber a jogar a pivô lá dentro.  
 

1. Tomada 
de decisão 
 
3.Cruzament
os 
 
4.Entradas 
 
 

Você é a favor ou contra de induzir (provocar, estimular) sua equipa ao contra-ataque? Por 

quê? 

Treinadores Expressões Chave (EC) Ideias 
Centrais (ID) 

01 Sou totalmente a favor. Sempre procuramos o contra-ataque, 
porque a procura da baliza adversária é o estímulo do jogo. 
Principalmente porque trabalho muito a defesa, e o contra-
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ataque é momento imediatamente a seguir. Quando temos a 
bola não vamos ficar parados, vamos para frente, sempre, 
sempre e sempre, isso é ponto assente. O jogo fica muito mais 
apelativo para quem vê e para o atleta, que tem uma dinâmica 
muito maior.  

02 Sempre a favor. Quanto mais rápido melhor. O contra-ataque é 
a cereja do treino de defesa. Qual cereja para miúdos que estão 
defendendo? Ganhar bolas e sair em contra-ataque. Esse é o 
bolinho do treino defensivo, deixando esse treino mais fácil. 
Fica mais difícil trabalhar a defesa sem isso, depois as coisas 
não saem no jogo, as vagas do contra-ataque não saem, as 
trajetórias de contra-ataque não saem e fundamental. A equipa 
que não faz contra-ataque está limitada em relação a outra.  

 

03 A favor. Porque eu tive uma formação como desportista de 
andebol em Guimarães, baseada em contra-ataques, ataques 
rápidos e ataques apoiados. Sempre que recuperávamos a 
bola tínhamos que ir rápido para à frente. Eu continuo a fazer 
isso com os meus atletas, recuperamos a bola os pontas tem 
que ir rápido para à frente, pivô para zona do pivô, os dois 
laterais abertos na zona do meio campo e o central para 
receber a bola cá atrás, sem drible, que é a coisa mais 
desnecessária do mundo. Desnecessário porque um passe 
chega muito mais rápido à frente que conduzir a bola em drible. 
E é uma situação que tem sempre vantagem porque uma 
equipa está sempre desequilibrada quando faz a transição do 
ataque para a defesa. Por que não havíamos de explorar essa 
fraqueza da equipa, que todas as equipas têm, fazemos ataque 
rápido, ataque apoiado ou qualquer coisa. 

 

04 Sou totalmente a favor. Eu jogo sempre o mais rápido possível. 
Porque produz um desgaste na equipa contrária e sempre 
muito mais fácil marcar em contra-ataque, marcar no 2x1 ou 1 
contra zero do que 1x1. No ataque organizado tenho que 
trabalhar muito para marcar golos. Um gol de contra-ataque é 
muito mais fácil e produz um efeito mental na equipa 
adversária muito acentuado, ou seja, sofrer um golo de contra-
ataque não é só sofrer um golo de contra-ataque é o desgaste 
mental que produz na equipa contrária e o levantamento moral 
da minha equipa. 

 

05 A favor. Há muitos fatores, faz parte do jogo. Por exemplo 
estou a analisar uma equipa e ela recupera mal, mas se não 
treinar o contra-ataque não vou usufruir disso. O Andebol deve 
ser jogado da forma mais simples possível e se eu consigo 
marcar golo com um passe e remate, vou abdicar disso? Não! 
Por princípio faz-se contra-ataque para rematar de zonas de 
maior eficácia e fazer golos fáceis, esse é princípio 
fundamental. A forma mais fácil de obter golos fáceis é em 
contra-ataque. Raramente nós temos situações de 1x0, o 
contra-ataque proporciona, 2x1 ou o 3x2. 

 

06 Sempre. Para facilitar, para passar menos tempo em ataque 
organizado e evitar o desgaste físico dos atletas. Facilitar o 
trabalho aos meus atletas, porque por mais que custe passar 
2 ou 3 minutos defendendo a compensação que eles têm é 
marcar o golo. Quanto mais rápido forem para baliza, maior 
possibilidade de marcar golos, a percentagem de sucesso vai 
aumentar, entramos uma situação de vantagem 2x1 ou 1x0 
para rematar, tudo isso é muito bom. Não condiciono a tomada 
de decisão deles nessas situações, tem liberdade para 
definirem como quiserem. 
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07 Totalmente a favor. Cada vez mais o Andebol se tornou um 
jogo muito rápido. Tenho que criar condições para poder 
finalizar mais facilmente, como vou fazer isso? Sobretudo 
defendendo bem e fazendo contra-ataque, sobretudo direto, 
após recuperar uma bola ou golo. Isso minha equipa faz 
sempre, ataque direto e contra golo. Sempre, perdendo por 20 
ou 30, minha equipa sempre busca o contra-ataque. Há um 
trabalho com os guarda redes que visa procurar sempre o 
contra-ataque direto, apoiado e tentar finalizar. Temos que tirar 
partido da defesa desorganizada, temos que procurar o 
espaço, vai haver. Se por um acaso não der para finalizar no 
contra-ataque direto ou apoiado, dar continuidade em 
velocidade e agressividade para encontrar o espaço, se não 
der organizamos o ataque. Os pontas já sabem que são os 
primeiros a sair para o contra-ataque. 

 

08 A favor completamente. Porque eu costumo lhes dizer que é 
mais fácil finalizar contra zero.  

 

09 Sim, sou a favor. Porque a minha equipa de iniciados tem 
características antropométricas diferentes das outras equipas, 
são mais baixos, mais magros, só iniciaram esse ano a 
musculação, quer o contra-ataque direto, apoiado quer o 
contra-golo é uma situação que priorizo bastante. Acredito que 
é um meio muito eficaz para rematar. 

 

10 Eu gosto do contra-ataque, mas detesto equipas que só sabem 
fazer contra-ataques. Eu gosto jogo organizado porque é muito 
mais complexo, o contra-ataque parece simples demais, tem 
pouca complexidade, pouca tomada de decisão. Eu gosto que 
as minhas equipas, sobretudo em idades tão baixas, iniciados, 
sejam mais cultos taticamente. Se eu basear meu jogo só em 
contra-ataques, contra-ataques, contra-ataques, contra-
ataques eu só estou a defender e rematar, defender, um dois 
passes, remate. Eu acho que isso não traz nada de positivo. 
Muitas equipas que adotam esse tipo de jogo, três, quatro 
passes e remate, sempre contra-ataque direto e forçam o 
passe ao contra-ataque, pessoalmente não sou fã porque 
gosto do jogo com todas as fases. Acontece-nos muitas vezes 
de jogarmos com equipas muito fracas em que nós facilmente 
roubamos uma bola ou obrigamos a fazer um remate mal que 
nos dá a possibilidade de fazer um contra-ataque, nunca os 
impeço. A mim não interessa ganhar por 40, interessa mais 
meter os miúdos que estão no jogo e não tem jogado. Se eu 
vejo que a minha equipa só estar a fazer contra-ataques eu 
mudo alguma coisa. Acho que precisamos estar sensíveis a 
esse argumento que é preciso balançar o jogo, de ter um jogo 
para enriquecer a cultura tática deles. 

 

   

   

O que você faz ou treina para que o contra-ataque seja induzido (estimulado, provocado)? 

Treinadores Expressões Chave (EC) Ideias 
Centrais (ID) 

01 Contra-ataque direto sempre. Arremate a bola ficou conosco 
procuramos o contra-ataque direto com um passe ou dois. Se 
não conseguimos levamos a segunda vaga, o contra-ataque 
apoiado ou o ataque rápido. Evitamos o remate de fora, porque 
não faz muito sentido. Também usamos o contra-golos. 

1.Contra-
ataque 
direto. 
2.Contra-
ataque 
apoiado. 
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3.O ataque 
rápido. 
4.Contra-
golos 

02 É fácil treinar o contra-ataque direto. Muito mais difícil o 
contra-ataque apoiado. Tentamos sair em grupos curtos de 
dois jogadores, em passe sempre, sem drible, para chegar o 
mais rápido aos 6 metros. O ponta, do lado oposto em que 
houve o ataque, tem autorização para sair ao ataque direto. 
Quando o remate vem do meio os pontas já correm para dar 
opção ao ataque direto juntamente com o defesa avançado. 
Essas são as duas vagas do contra-ataque, os pontas e defesa 
avançado saem no contra-ataque, depois os outros saem no 
contra-ataque apoiado. 

 

03 Defesa pressionante, com um avançado em uma posição mais 
avançada do campo, que não se preocupa se foi gol ou não, os 
outros se preocupam com o ressalto e ele sai para o contra-
ataque. Ele sai é golo, ele volta para trás, vem para o sítio dele, 
não é golo a bola tem que para ele. Muitas equipas, dessas 
idades, estão tão focadas para ver se é golo que esquecem do 
resto.  

 

04 O jogador que marca mais gol de contra-ataques não é o 
jogador mais rápido, é o jogador que parte primeiro. É eu 
conhecer e saber quando o adversário vai atirar na baliza e não 
vai mais passar a ninguém. Fazemos diversos exercícios de 
antecipação, partida e a saída na altura do remate, porque esse 
momento que é importante. 

 

05 Crio situações artificiais nos treinos muitas vezes. Faço jogos 
que sempre há contra-ataque, mesmo que haja golo. Prêmio 
para os contra-ataques bem-sucedidos com direito à mais um 
ataque organizado. Todos os golos são contados e quando a 
equipa está a perder por 3 golos tem que correr. Eu castigo. 
Assim toda a gente sempre recupera, toda gente que contra-
atacar para poder atacar mais uma vez e toda gente recupera 
porque não quer estar a defender duas vezes.  

 

06 Tenho dois pontas que saem rapidamente para o ataque 
rápido. O ressalto defensivo fica por conta dos segundos. 
Estímulo o contra golo, faço com a entrada do ponta. O ponta 
recebe do jogador quer repõe a bola e passa. 

 

07 Tem a ver com a entrega defensiva e com o trabalho defensivo, 
a partir do momento que conseguimos ter sucesso. Os pontas 
sabem que tem que ser os primeiros a sair. Os meus segundos 
asseguram o ressalto. O central avança para a zona central, se 
não sair o contra-ataque direto, ele sabe que os laterais vão 
receber a bola e ele a receberá no meio para rematar. Coloco 
situações no treino que os obriguem a isso, sempre ir à frente 
correndo. Benefício quando conseguem fazer o contra-ataque 
direto, para estimular a defesa e a realização da tarefa. 

 

08 Treinamos ataque direto, tentar sempre que os dois pontas 
saiam juntos e que nosso guarda-redes tenha uma boa visão 
periférica de onde vai meter a bola, ele tem que ser muito 
rápido ao ir buscar a bola e olhar para os dois lados. Muitas 
vezes só temos uma opção, não é nem o ponta, como estamos 
a defender aberto é o 1 que sai, explode logo. E o que fazemos, 
sempre contra-ataque direto, sempre, sempre, se não der 
apoiado, nunca deixar a recuperar. Se não der, paralisa e 
vamos começar do zero. 
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Fazemos alguns treinos de contra-ataque com defesa em 
transição e sem drible. Tentar sempre a finalizar no meio. 
Nunca a ponta. Sempre dou preferência para o ataque em 
transição, optamos pelo jogo organizado quando não encaixa 
o jogo em transição. 

09 As situações individuais técnicas defensivas, que a um bocado 
falei, desarmes, interceptações e antecipações. Esses 
elementos técnicos defensivos são fatores fundamentais para 
o contra-ataque, principalmente quando conseguimos isso na 
primeira linha, porque não um atacante que se torna defensor 
atrás. Vou tentar simplificar, se nós interceptamos uma bola, 
fizermos um desarme em um ponta, ainda vamos ter que 
passar na primeira linha ofensiva deles, até chegarmos ao 
nosso processo de finalização. Se nós fizermos isso na 
primeira linha, não temos ninguém à frente sem se o guarda-
redes e criamos situações de 1:0. Pronto. 
Depois a movimentação de saída organizada para o contra-
ataque. Nem toda gente sai para o contra-ataque. Dependendo 
das posições defensivas de cada jogar posso alterar as 
posições que saem, mas temo sempre uma primeira vaga de 
três atletas e uma segunda vaga de três atletas também.  

 

10 Treino mais reposição de bola que contra-ataque, não me 
preocupo com isso. Treino o passe do guarda-redes que é 
fundamental, passe longo, passe curto, passe para o meio 
campo. O passe do guarda-redes é o fundamental.  

 

   

   

O que você faz ou treina para que o contra-ataque do adversário seja ineficaz? 

Treinadores Expressões Chave (EC) Ideias 
Centrais (ID) 

01 Acima de tudo parte do comportamento do atleta. No treino, a 
campo inteiro, o atleta tem o click de que tem de correr para trás 
após o remate. Como é lógico, depois estimulamos, com as 
estruturas de treinos. Estamos a trabalhar e fazemos exercícios, 
por exemplo 4x4 na zona central, pomos pontas a sair sempre que 
há remate, eles têm que antecipar a recuperação defensiva. O 
lateral esquerdo remata, o central tem que cobrir aquela zona, o 
lateral direito cobre a zona dele, para impedir o contra-ataque 
dos pontas. Se a defesa recupera a bola, sai em transição e eles 
tem que recuperar defensivamente. A gente aqui trabalha acima 
de tudo o comportamento, o click. Saber que tem que correr para 
trás.  Tem que antecipar a recuperação defensiva. Isso é muito 
importante. Esse exercício do 4 contra quatro com recuperação é 
importante para isso. Acima de tudo que os pontas, por norma, 
não são os principais jogadores na recuperação, são os primeiras 
linhas que estão mais próximos da defesa e são os primeiros que 
vão impedir aquela primeira vaga do contra-ataque. Conseguir 
transmitir que esses atletas têm que chegar par trás acho que 
esse exercício 4 contra 4 é importante. Agora se calhar não 
trabalhamos constantemente essa questão do, não é um 
exercício fechado para trabalhar a recuperação defensiva, mas 
está presente no treino, constantemente, em várias situações 
que você tem que correr para trás. Quero que corram para trás e 
reduzam o espaço de jogo do adversário, do que tentem fazer 
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faltas, porque o espaço atrás continua aberto e o adversário vai 
conseguir recuperar a bola. Por isso acima de tudo tentamos que 
corram para trás e que saibam se posicionar em campo quando 
correm para trás. Ensinar que sempre devem ir aos seis metros e 
depois que chegar o terceiro é que compensam. Tem que ter a 
perceção de recuperação defensiva adaptação ao espaço, 
sabendo onde a minha equipa precisa de mim, e depois organizo, 
não uma anarquia, mas cooperação. 

02 Eu treino pouco e mal. O objetivo deles e saber quais são as vagas 
quer de recuperação defensiva ou transição ofensiva, para 
saberem quais as linhas e corredores que tem que ocupar e no 
caso defensivo igual. Saberem que os 6 não podem ficar lá na 
frente a fingir que vão fazer falta e ao mesmo tempo fazer uma 
transição defensiva de modo que haja o mais rápido possível uma 
falta para impedir o ataque rápido adversário. Perceber quais são 
os atletas que vão fazer a transição, há sempre dois, três atletas 
que fazem a transição da equipa e tentar marcá-los na 
recuperação defensiva para que não recebam a bola em 
movimento.  
 

 

03 Nessas idades os miúdos querem marcar golos. Há muito mais 
dificuldade em fazê-los perceber que a recuperação é importante, 
a defesa é a parte mais fundamental do jogo. Se defendermos 
bem, se não sofrermos nenhum gol no jogo não vamos perder o 
jogo. Uma das maneiras para aprenderem bem no treino é 
através da competição entre eles. Competição é uma forma muito 
estimulante deles aprenderem. Tem mais vontade de aprender e 
fazer melhor que o colega ou grupos de colegas. Em exercícios de 
1x1 e for uma competição entre os atletas cada um deles vai 
querer fazer melhor que o outro, estando os dois a trabalhar para 
se superarem e a eles próprios. Possibilitar nos exercícios de 
defesa a opção de uma ação ofensiva no caso de ser bem-
sucedido na defesa. Queremos parar o ataque. Interceptar a bola, 
fazer uma falta técnica, para o adversário, qualquer uma delas é 
válida. Temos é de impedi-lo de chegar na nossa baliza.  

 

04 Recuperação defensiva. O momento da recuperação defensiva. 
Esse momento é majoritariamente não ligado a rapidez do atleta, 
é a questão mental do atleta estar pré-disposto para ler o jogo e 
começar a recuperar. Fazemos muitos exercícios, não gosto de 
seis para seis, gosto de seccionar as zonas e faço 2x2, 3x3 e 4x4, 
fazemos muito a leitura de quando o colega está rematar para a 
baliza eu já estar correr para trás. Não há ressalto ofensivo, no 
andebol moderno não cabe o ressalto ofensivo. Os ressaltos 
ofensivos acontecem por acaso.  
 

 

05 Primeiro há uma coisa fundamental, quem recupera. É muito 
importante eu responsabilizar a primeira linha pela recuperação 
dos pontas contrários. Esse é o princípio básico da recuperação. 
O lateral direto tem que recuperar o ponta esquerdo, esse é um 
exemplo. Depois há um princípio motivacional muito grande, se 
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nós procuramos fazer contra-ataques para fazer golos fáceis, 
então vamos tentar fazer o contrário com ao adversário, não 
deixar que ele marque golos fáceis, pois é motivador para quem 
está a jogar contra nós, para nós é, para o adversário também é. 
Toda a gente tem que recuperar. Já sabe que tem princípios de 
luta pelo ressalto, mas os três da premira linha não fazem uma 
recuperação de ressalto. Quem faz é pivô e pontas. Havendo o 
remate, os da primeira linha voltam rápido para trás.  

06 Normalmente a recuperação rápida. Treinamos isso logo após um 
ataque organizado essa recuperação rápida após a finalização. Há 
equipas com jogadores mais preponderantes que outros, tentar 
impedir os primeiros pontos de recepção de bola do contra-
ataque da equipa adversária. A recuperação rápida tem que ser 
algo natural para eles.  

 

07 Marcar golos é a forma de deixar o contra-ataque mais difícil de 
acontecer. A partir do momento que ofensivamente consigamos 
criar dificuldades e não entregamos bolas facilmente ao 
adversário, isso facilita a recuperação defensiva, esse é o primeiro 
princípio. Não despejar a bola, não cometer falhas técnicas e não 
entregar a bola fácil. Sempre peço que corram para trás após o 
remate, sempre, corram para trás. Tem que recuperar. Peço que 
não fiquem a pensar porque falharam, porque a bola não entrou, 
corram para trás, corram para as vossas posições, se não der e 
houver um jogador com bola, o essencial é esse jogador com bola. 
Peço a falta para parar o jogo. Essencialmente é isso. E tento 
sempre incutir que o sucesso da recuperação defensiva está na 
capacidade do nosso ataque de não entregar bolas fáceis e não 
ter remates que propiciem o contra-ataque. 

 

08 O que nós fazemos é sempre ter um jogador para parar o primeiro 
homem com bola, o jogador que vai receber tem que parar, se 
conseguir parar esse nós recuperamos. Outra coisa é sermos 
pacientes em nosso ataque. É importante, pois se cometermos 
muitas falhas técnicas vamos dar muitos contra-ataques. Outra 
das coisas que faço, quando sei que a equipa contrária tem bons 
executantes no contra-ataque, que realiza bem, que correm, eu 
meto meu guarda-redes na linha dos nove metros. Tem que sair 
para interceptar. O guarda-redes tem que estar muito atento e 
posicionado em cima da linha de nove metros. Por norma o 
contra-ataque é metido para lá do meio campo, se o guarda-redes 
estiver metido na linha dos nove metros temos a possibilidade de 
dar dois passos e interceptar logo ali. Outra coisa é os nosso 
segundos estarem com muita atenção, pois quando nossos 
pontas entram para finalizar eles têm que voltar logo.  

 

09 Nos treinos realizo exercícios de ataque, mas que haja 
recuperação defensiva logo após o remate. Tento sempre inserir 
esses exercícios. Porque a recuperação defensiva é correr e 
posicionar, depois disso podemos usar o desarme, mas a base é 
correr e posicionar-se frente ao atacante. Procuro que isso esteja 
inserido nos conteúdos e exercícios que trabalhamos no dia a dia. 
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INSTRUMENTO DE ANÁLISE DO DISCURSO (IAD) REFERENTE AOS INDICADORES DE 

JOGO DEFENSIVO. 

 

Em caso de contra-ataque direto, a primeira linha contrária do 
remate, sai direto para trás, faz a recuperação defensiva, caso 
haja um contra-ataque apoiado as indicações são para que os 
jogadores mais à frente efetuarem uma falta do controle 
defensivo, bem feita, o mais longe possível da nossa baliza, de 
forma nos dar tempo para organizarmos defensivamente e placar 
o contra-ataque.  
 

10 Eu faço jogos de campo inteiro, mas com equipas reduzidas 3x3, 
4x4 e bota fora. Bota fora é quando duas equipas estão a jogar e 
uma tá fora e quando uma sofre três golos sai e entra a outra. 
Trabalho isso em situação de jogo, não faço exercícios específicos 
para parar um contra-ataque. Isso não me parece complexo. Só 
uma regra tem que ser observadas, a primeira linha tem que 
correr com os pontas, tem que corre para trás. Nada melhor que 
jogos reduzidos para lhes dar essa perceção do que estar a passar.  
 

 

   

O que seus defensores devem fazer taticamente e individualmente para que a defesa seja 

eficaz? 

Treinadores Expressões Chave (EC) Ideias 
Centrais (ID) 

01 Estarem sempre bem posicionados no campo e enquadrados com 
o adversário é essencial. Se estão constantemente 
desenquadrados e atrasados é impossível de defender bem. 
Depois defendemos por norma no 3:2:1 ou um misto com 5:1, 
mas muito a base do 3:2:1, depois saber sempre a saída e descida 
ao pivô, aos segundos o posicionamento dos pontas a cortar a 
linha de passe, não defender com os pés junto a linha, mas com o 
pé de fora à frente para cortar os espaços. Ponto de base o 
enquadramento e a retirada de espaço de trajetórias aos 
adversários. Enquadramento, retirada de tempo e espaço no 1x1 
e a capacidade de fazer as trocas são os pontos chaves para 
defender. A capacidade de interceptação e o timing de saída, 
porque é importante o defensor ter o timing para propiciar um 
contra-ataque.  

1. Enquadra
dos com 
o 
adversári
o 

2. Posiciona
mento 
dos 
membros 
inferiores 

3. Trocas 
4. Intercepta

ção 

02 Nunca perder a agressividade, agressividade é fundamental. 
Buscar o contato, não ficar há espera na defesa. Não ser reativo e 
sim proativo em relação ao atacante. Proativo para ir ao portador 
da bola, buscar o contato é logo meio caminho andado para obter 
o sucesso. Trabalhamos nos treinos os posicionamentos de 
pernas, pés não podem estar paralelos, direcionados para os 
atacantes e em movimentação constante para não perder o 
adversário.  
 

5. Condutas 
individuai
s  
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03 Nessas idades nunca fui apologista de fazer defesas pouco 
profundas, tudo que vou dizer será baseado em defesas 
pressionantes. Primeira coisa é um bom posicionamento de cada 
atleta individualmente em relação ao ataque da equipa 
adversária quer eu tenha meu oponente direto com bola eu devo 
adotar uma postura. Quando a bola está no jogador contrário eu 
não vou estar parado olhando para o meu oponente direto, posso 
precisar fazer uma ajuda defensiva. Uma das primeiras coisas é a 
postura defensiva e a leitura do que está acontecendo no ataque 
para saber quando precisamos fazer uma ajuda ou não. As ajudas 
defensivas é uma coisa superimportante. Eu não posso estar 
sempre preocupado com meu oponente direto, tenho que achar 
sempre que meus colegas de equipa podem perder para o outro 
jogador e ultrapassa-lo e tenho que ir lá e fazer uma ajuda 
defensiva. Esse é um dos princípios que estão bem mais assente.  
Para além disso, um dos grandes problemas que vejo são os 
jogadores que são pouco ensinados a mexerem as pernas. Eles 
não percebem que no Andebol se defende com as pernas e não 
com os braços, braço é só uma ajuda. Tem que haver uma 
mobilidade muito grande.  
 

6. Postura 
defensiva
. 

7. Ajudas 

04 Eu não gosto de muito de defesas muito abertas. Eu trabalho 
maioritariamente 6:0 e 5:1, sendo que nunca é um 6:0 passivo. O 
6:0 passivo já não existe. Minha defesa favorita é o 6:0, mas 
sempre com os jogadores a sair em profundidade, cortar linhas 
de passe do adversário, muito agressivos e a interromper o 
ataque sucessivamente. O ataque tem que ser sempre 
interrompido, não pode jogar à vontade. Muita antecipação, 
obrigando o jogador a não ir para o lado preferido dele, bloquear, 
os jogadores tem indicações da minha parte, este jogador gosta 
de fintar para a direita, tu não o deixas ir para a direta, quiser ir 
para esquerda deixa-o ir, se tiver que perder na finta perde para 
aqui.  
 

8. Condutas 
individuai
s 

9.  
 

05 Existem princípios que estamos sempre a abordar, controle da 
bola e do adversário, sempre, bola e adversário sempre, para 
ajuste. Depois contacto. Contacto como? As pernas controlam o 
corpo e os braços o braço de remate, sempre as pernas 
enquadradas com o corpo do adversário. Primeiro fator defensivo 
são as pernas, estar sempre enquadrado e nunca desequilibrado. 
Corte das trajetórias fortes por princípio. Comunicação. 
Comunicar é o que? Meu pivô, seu lateral, teu pivô, meu central. 
Sempre atrasar a entrada do adversário e passa-lo até o próximo 
defensor. A defesa sempre tem que estar bem fisicamente. Eles 
passaram a se sentir melhor defendendo depois que começaram 
a trabalhar força. 

6. Postura 
defensiva  
10. 
Comunicaçã
o 
 

06 O primeiro fator é pré-disposição ofensiva. Eles têm que estar 
mentalizados para defender, na posição básica defensiva e 
proteger a zona central. Em uma defesa 3:3 tem que estar muito 
ativos e sempre a condicionar as linhas de passe. Fazer que o 

6. Postura 
defensiva  
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adversário recue e não receba em movimento. Enquadra-se 
sempre o braço de controle com a perna a perna, se o lateral 
direto esquerdinho tenho que avançar minha perna direita e o 
braço direito. Proteger a zona central defensiva, que o coração da 
defesa, se o jogador tiver que finalizar que seja em uma posição 
de desconforto para ele, nunca em uma situação de braço forte 
em uma trajetória central que permita rotação do corpo.  
 

07 Eu trabalho muito a parte individual. Quero que individualmente 
eles sejam capazes de resolver o problema que tem à frente. Se 
eu não for capaz de resolver um problema de 1x1 vou colocar meu 
colega do lado sempre em xeque. Ele vai sempre ter que vir para 
ajuda, vai haver sempre a falha. Trabalho 1x1 em espaços 
reduzido, para que tenham mais sucesso, para motiva-los para o 
processo defensivo. Acho que isso é fundamental, acho que hoje 
em dia as equipas que defendem melhor conseguem ter a 
probabilidade de melhores resultados. Se eu conseguir defender 
bem, eu vou conseguir marcar muitos mais golos de contra-
ataque mais facilmente. Temos pouco tempo de treino e com 
níveis muito diferentes. Busco focar no posicionamento 
defensivo individual, a agressividade, pois não podemos esperar 
que o ataque falhe e sim fazê-los falhar. Nós temos que a todo 
instante estar pré-dispostos, estamos a defender, estamos a 
querer ganhar a bola, não só a espera do remate e que o guarda-
redes defenda ou falhem. Tem que estar sempre pré-dispostos 
para defender, ganhar a bola, para recuperar a bola e perceber 
que tipo de jogador tem à frente, se atira, se é forte no 1x1. Sendo 
um jogador forte no 1x1 não posso sair a correr para defender 
pois vou ser batido, se é um jogador que remata não posso ficar 
ali atrás na expectativa. Quero que eles percebam. O feedback do 
banco também é importante, mas quero que percebam o jogo, 
que conversem, saibam onde está o pivô e façam a leitura do 
jogador que tem à frente. Adotamos o sistema 5:1 e 6:0 na nossa 
defesa.  

10. 
Comunicaçã
o 

08 Individualmente primeiro a parte posicional e a postura. Pés 
paralelos, pernas fletidas e sempre a tentar estar em movimento. 
Em termos individuais defensivos é meio caminho andado para 
essas idades. É eu ter uma postura de defesa como deve ser, ficar 
bem posicionado e estar sempre alerta, porque se eu estiver 
sempre parado demoro mais tempo para reagir. Também 
depende do tipo de defesa que vamos adotar. Gosto de defesas 
abertas. Eu tive muitos treinamentos e ensinamentos dos meus 
treinadores dos clubes que já frequentei, quem sabe defender 
homem a homem sabe tudo atrás o espaço, o tempo de reação, 
desmarcação. Quem defende muito 6:0 desde menino, costumo 
dizer, parece um zombie, andam de um lado para o outro, não 
saem, não ajudam. Em termos em defensivos, se for uma defesa 
aberta, eles tem que estar muito cientes, muito concentrados 
muito forte fisicamente, sempre em atenção para saber qual o 
braço forte do adversário, qual a trajetória que ele vai por norma, 
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se vai para dentro ou para fora para estarmos sempre alertas para 
meter a perna direita ou esquerda para tentar travar a sua 
progressão. Defesas fechadas, saída ao portador da bola, depois 
contar os jogadores e as ajudas. Muito importante no lado da 
bola haver uma superioridade numérica, sempre dois contra um. 
Por isso sempre, cruzamentos, pernas, saída ao portador da bola 
e ajudas. Ajudas ao pivô, não ficar no bloqueio do pivô é muito 
importante, se ficamos no bloqueio do pivô estamos batidos no 
2x1, menos um a defender. Muita atitude e muitas pernas, não 
há mais nada, a técnica de grupo é essa. Sair ao portador da bola 
é muito importante e depois falar. O guarda-redes tem voz ativa 
aqui. Ele está de frente para o jogo. O guarda-redes tem que dizer, 
olha entrada ao segundo, olha entrou ali, olha o ponta sozinho, 
olha o bloqueio, estou sempre a dizer, fala você está de frente 
para o jogo, a defesa também inclui o guarda-redes. Tem que 
haver as ajudas defensivas, sair a bola e sair como dever ser. Sair 
para tentar parar. Temos que parar fora. Uma defesa muito ativa 
seja ela aberta ou mais fechada. 

09 Depende um pouco do sistema defensivo que utilizamos. Nosso 
sistema defensivo principal é o 5:1 em seguida o 6:0. Temos dois 
sistemas para casos extremos, usamos o 4:2 e em último recurso 
utilizamos o homem a homem. Trabalhamos com triângulos 
defensivos no 5:1. Procuramos que os jogadores estejam sempre 
enquadrados com os atletas, uma defesa em bloco conforme está 
a bola na circulação do adversário. Procuramos ter uma defesa 
mais mexida, mais agressiva no bom sentido da palavra, com 
muitas ajudas quando necessário. Sair ao portador da bola, 
enquadramento com o adversário, controle defensivo no braço 
da bola. 

 

10 Tem que saber que eles querem recuperar a bola sem sofrer golo. 
Mais do que estar preocupados que fazer falta, mais que estar 
preocupados que impedir que o pivô receba bola, mais que estar 
preocupados com o que quer que seja o principal tem que ser 
recuperar a bola. Não me incomoda quando um jogador tenta 
fazer uma intercepção de passe, porque ele está ativamente a 
procurar a bola, como em um remate falhado corrigisse em uma 
intercepção falhada também corrigisse não se impede. Sempre 
que um atleta drible quero que eles o mais rápido possível tente 
estragar aquele batimento para aproveitar aquele drible para lhe 
roubar a bola. Antes de ensinar a falta, ensino que o bloco é um 
momento de jogo que nos pode permitir roubar a bola. O recurso 
a falta, como interpreto o jogo em iniciados, o recurso a falta é 
em último plano.  
Quero que ele sempre se preocupe com o par dele e observe o 
jogador que tem a bola. A maior parte das equipas fazem, algo 
que eu não gosto, marcam o par, ficam com o par e quando o par 
recebe a bola vai tentar fazer falta. Eu faço o processo oposto, 
estás com o par a observar o ímpar e se vir que ele claramente vai 
passar a bola, salta e vai roubar a bola. Quando é o par dele que 
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tem a bola, antes da falta o que eu quero que ele faça é que o 
obrigue a cometer passes, uma falha técnica, a obrigá-lo a parar 
o drible. Individualmente esse é o nosso treino. Não acredito em 
trabalhos de pernas e nem em postura de defesa. O Andebol não 
é isso, é interpretar o jogo, obrigar o meu adversário a fazer as 
coisas que ele não quer e obriga-lo a fazer as coisas que eu quero 
que ele faça.  

   

   

Quais as combinações / movimentações / ou meios táticos que você considera importantes 
para o bom desempenho do sistema defensivo 

Treinadores Expressões Chave (EC) Ideias 
Centrais (ID) 

01 Nós temos que funcionar como uma equipa a defender. O 
Barcelona ganha o jogo com o Messi ao atacar, mas não ao 
defender. Os jogadores devem realizar os comportamentos pré-
definidos para cada posto específico, isso tem que dar. Buscamos 
sempre o equilíbrio defensivo. Cada atleta sabe o 
comportamento que tem que ter sempre. Os segundos que têm 
que subir quando a bola está do lado dele, buscar a antecipação, 
tem que saber quando a bola vai para o lado oposto tem que 
descer e ficar responsável pela zona interior e se o pivô estiver 
nessa zona também ter atenção. O avançado saber que tem que 
fechar as trajetórias interiores e evitar que o central jogue como 
quer. Os pontas a cortar constantemente as linhas de passe, 
serem proativos a defender, não só tirar o espaço do ponta 
adversário, ser capaz de interceptar a bola evitando que a bola 
chegue ali. 

 

02 Eu acho que nesse escalão já devem dominar alguns aspectos 
táticos de jogo defensivo. Utilizamos o 5:1 e o 6:0 se tiver uma 
equipa alta, não sendo estático, sempre agressivo com saídas ao 
portador da bola, profundo e com amplitude.  

 

03 Ajudas defensivas. Uma defesa pressionante obriga isso, 
jogadores muito moveis e que façam ajudas e essa mobilidade é 
um ponto chave. Além de uma boa leitura do que estar a 
acontecer do outro lado, para ajustarmos a nossa posição 
defensiva e postura, que é de atacar a bola sempre. Vejo o 
jogador com bola tenho que estar pronto para defender antes 
que ele venha ter comigo.   
Contra bloqueios em equipas que fazem bloqueios com o pivô, 
equipas que tem pivôs fortes e altos.  

Ajudas 
defensivas 

04 Principalmente as trocas defensivas. Trocas defensivas com os 
pivôs são muito importantes, cada vez mais com o evoluir das 
regras o pivô tem se tornado muito importante. O pivô não pode 
receber a bola, a partir do momento que o pivô recebe a bola é 
muito difícil pará-lo, de forma que não seja 7m ou dois minutos. 
Então o pivô sempre tem que ser marcado por dois jogadores lado 
a lado, sendo que um tem a responsabilidade de direta, o 
segundo está sempre em um jogador, mas tem que dificultar o 
passe para o pivô. Ele tem que cortar a linha de passe. Tenho que 

Trocas 
defensivas 
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criar dificuldade ao jogador que está com bola ao cortar essa linha 
de passe para o pivô. Atitude defensiva agressiva e de 
antecipação. 

05 Raramente fazemos trocas defensivas. Nós defendemos mais por 
zona. Caso precise de ajuda deve pedir ajuda. As entradas são 
acompanhadas, atrasadas e avisadas. 

Ajudas 

06 Utilizo defesas profundas em que o objetivo é enquadrar-se 
sempre com o adversário. Utilizo defesas 3:3 e 6:0 profundas. Não 
há combinações, sempre ativos, sempre a condicionar a 
circulação de bola e os jogadores adversários, nunca fixos nos 6 
metros. Faço a alteração de sistemas defensivos durante a 
situação de ataque. 
 

 

07 Cortar as linhas de passe e as trajetórias preferidas, defender a 
zona central da defesa.  

 

08 O que treinamos em defesas abertas são as trocas defensivas. 
Nunca há trocas de linhas, a troca é feita a mesma altura.  
Defesas abertas, se há entrada do ponta, nosso ponta 
acompanha. Nas defesas fechadas é bater, é sair, é ter presença. 
Em uma defesa aberta a 3:3 se a bola estiver do lado oposto o 
lateral do outro lado recua para beira do pivô para ajudar, e 
quando a bola volta para o marcador direto ele sobe, e quando a 
bola vai ele desce, funciona como uma harmônica de um lado e 
do outro, é um triângulo.  
Quando estou em inferioridade numérica, nossos primeiros 
defendem na linha dos nove metros, a defender o lateral. Por 
norma, quando estamos em inferioridade numérica os ataques 
trocam muito rápido e temos que arriscar, e temos. Estamos em 
inferioridade vamos arriscar e sacar uma bola, se tudo se engata, 
quem entra é os pontas, os primeiros estão subidos, esquece um 
bocado os pontas e depois se os pontas entrarem tentar fazer 
uma recuperação.  

 

09 Em algumas situações, pode haver transformação do sistema 
defensivo, com base do no sistema ofensivo do adversário, ou 
seja, não é sempre, se tivermos um 4:2 e houver uma entrada a 
segundo pivô do adversário, eles transformarem o sistema 
ofensivo deles em um 2:4, nós baixamos para o 5:1 
reorganizamos a defesa e depois, se houver essa indicação, 
voltamos ao 4:2 ou atuamos no 5:1. Podemos fazer essas 
transformações táticas na defesa, mas é uma coisa que parte de 
jogo para jogo, depende.  

 

10 Vamos bater no mesmo. Fazemos muito muitas saídas ao ímpar, 
fazemos muitas vezes bloco. Isso que nós usamos. Quando há 
entradas a pivô fazemos uma defesa 4:2 se for um primeira linha 
a entrar, se não for ficamos no 5:1 estático no meio. 
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ANEXO G – DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO 

INDICADORES DO JOGO OFENSIVO 
Quais as combinações / movimentações / ou meios táticos que você considera importantes 
para o bom desempenho do ataque coletivo? 

DSC 

CATEGORIA: Tomada de decisão 

Acima de tudo é importante eles perceberem os princípios de jogo. Devem perceber o jogo, perceber 
onde está o defensor mais fraco e focar o jogo em cima dele, ou o jogador que já tem duas exclusões 
e tentar sacá-lo do jogo, se no jogo eu estou a jogar e não conseguir identificar uma superioridade 
numérica depois também não vou ter resultados, não vou ter sucesso e etc. Aí tem que ser eles a 
pensar acima de tudo ações abertas e tomada de decisão. Nos iniciados os atletas não podem, no 
meu entender, não podem ter jogos fechados, não podem ter coisas pré-definidas, porque senão 
vão estar formatados para determinado tipo de jogo, que mais tarde não terão sucesso, ou podem, 
porém ficarão limitados aquilo, aquele estilo de jogo. Porque se nós não nos preocupamos com o 
aspecto individual do atleta não é no seniores e juniores que eles vão se preocupar com isso. Não 
sou totalmente contra isso, em situações de desespero que nada está a sair, pode se ter jogadas 
fechadas, mas que percebam o porquê daquilo 
É isso que promovemos muito no treino em termos de ataque, meios grupais pequenos, 2 x 1, 2x2, 
3x3, para no jogo eles identificarem essa situação no jogo. Porque se eles não treinam isso, na hora 
do jogo não vão conseguir identificar, saber que o cruzamento se faz como meio e não como um 
princípio, eu cruzei porque tu invadiste meu espaço e eu aqui já não tenho hipótese de atacar, como 
não podem dois atacar o mesmo lugar então cruzo a partir daí decidir, tens espaço. Eles as vezes 
acabam por fazerem um cruzamento central-lateral em que não criam dificuldade, é o que eu digo, 
estão aí a fazer desenho para nada. Quero que façam, mas tenham a consciência do que estão a 
fazer.  
Quero que saibam o que tem à frente e decidir bem no menor espaço de tempo possível. É o que 
eu vos digo, os melhores jogadores são os que decidem bem no menor espaço de tempo. É isso 
que tento incutir neles essa situação. O jogador inicia a finta e quem tem que ler se vai cruzar ou se 
penetra é o jogador que está ao lado. Se eu fintar para a direita, o jogador que está a minha direita 
tem que saber se ganhou vantagem suficiente para penetrar ou se tem que fazer o cruzamento para 
procurar espaço em outro sítio e não aquele. É sempre uma busca incessante do melhor espaço 
para atiramos a baliza, porque eles entendem o jogo. Eles não memorizam, eles entendem o jogo. 
Eles têm que saber quando estão com ou sem a bola o que tem que fazer consoante aquilo que o 
colega deles fez. Isso deve estar muito trabalhado, mas depois não nos deixa tão presos a tática 
pré-definidas e combinadas. A interpretação do jogador com a bola e do jogador ao lado sem a bola 
é o que faz uma equipa seja capaz de produzir um ataque sustentável e um ataque bonito. 

 

DSC 

CATEGORIA: Meios táticos básicos ofensivos 

Nessas idades tem que assentar o jogo em meios tácticos mais simples. Essa é a base de trabalho 
com iniciados, porque o mais difícil no andebol é fazer as coisas simples bem. Fazemos as coisas 
simples do jogo sempre em, nunca ficar parados, com linhas de passe, movimentações sem bola e 
muita situação de 1x1 e 2x1. Por norma tentamos fazer permutas e consideramos importante por 
causa de uma troca de posições e serve acima de tudo para acelerar o jogo, para criar grandes 
dificuldades nas trocas e fazer os jogadores saírem da sua posição normal. Depois podemos 
também ter os cruzamentos que se forem bem feitos, fixam os atletas adversários, pois se não fixar 
não tem sentido, porque nessas idades fazem de conta, trocam de posição e o defensor continua 
no mesmo sítio. O cruzamento é importante se eles percecionarem que tem que fixar, que o 
cruzamento é importante se eles trabalharem dessa forma. As minhas equipas em iniciados 
trabalham as entradas, que são importantes para decompor o jogo, eles jogando com entradas 2x2, 
1x1   depois entradas a segundo pivô, entradas a 2º e deslocamento nas costa, a entrada dos pontas, 
entrada a pivô e 2x2, mesma situação de 2x2 na ponta com a entrada do ponta sem bola e vou 
colocar entre o primeiro e segundo defesa para criar uma vantagem do vigor físico do pivô contra o 
ponta e lateral. Eu trabalho com os bloqueios simples 2x2 e eventualmente 3x3. O pivô vem cá fora 
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para bloquear e poder jogar 2x2, um bloqueio do pivô para depois finalizarmos em cima do lateral 
bloqueado. São meios tácticos que eles sabem que tem e conseguem aplicar de acordo com a 
defesa que vamos encontrar. Eu faço uso das penetrações sucessivas écrans e passa e vai. 

 

 

INDICADORES DO JOGO DE TRANSIÇÃO 
Você é a favor ou contra de induzir (provocar, estimular) sua equipa ao contra-ataque? Por 

quê? 

DSC 

CATEGORIA: A favor do contra-ataque 

Sempre a favor. Cada vez mais o Andebol se tornou um jogo muito rápido e deve ser jogado da 
forma mais simples possível e se eu consigo marcar golo com um passe e remate, vou abdicar 
disso? Tenho que criar condições para poder finalizar mais facilmente, como vou fazer isso? A forma 
mais fácil de obter golos fáceis é em contra-ataque. Raramente há situações de 1x0, o contra-ataque 
proporciona o 1x0, 2x1 ou o 3x2 que é uma situação de vantagem para rematar, pois uma equipa 
está sempre desequilibrada quando faz a transição do ataque para a defesa. Por que não havíamos 
de explorar essa fraqueza da equipa? Essa ação facilita o trabalho aos meus atletas passando 
menos tempo em ataque organizado evitando o desgaste físico deles, principalmente porque 
trabalho muito a defesa, e o contra-ataque é momento imediatamente a seguir. O gol de contra-
ataque é muito mais fácil e produz um efeito mental na equipa adversária muito acentuado, ou seja, 
sofrer um golo de contra-ataque não é só sofrer um golo de contra-ataque é o desgaste mental que 
produz na equipa contrária e o levantamento moral da minha equipa. A equipa que não faz contra-
ataque está limitada em relação a outra. 
Ao recuperamos a bola os pontas já sabem que são os primeiros a sair para o contra-ataque, o 
central recebe a bola cá atrás, sem drible, que é a coisa mais desnecessária do mundo. O drible é 
desnecessário porque com um passe se chega muito mais rápido à frente que conduzir a bola em 
drible. Utilizamos sobretudo o contra-ataque direto, ou apoiado, se não der organizamos o ataque. 
Eu digo que o contra-ataque é a cereja do treino de defesa. Ganhar bolas e sair em contra-ataque, 
esse é o bolinho do treino defensivo, deixando esse treino mais fácil. Com os contra-ataques jogo 
fica muito mais apelativo para quem vê e para o atleta, porque há uma dinâmica muito maior. 

 

 

O que você faz ou treina para que o contra-ataque seja induzido (estimulado, provocado)? 

DSC 

CATEGORIA: Treino com jogos reduzidos para indução do contra-ataque. 

É fácil treinar o contra-ataque direto. Muito mais difícil o contra-ataque apoiado. Fazemos diversos 
jogos de antecipação, desarmes, interceptações, partidas e saídas na altura do remate, treinamos 
a reposição de bola curta e longa do guarda-redes, pois esses elementos técnicos defensivos são 
fatores fundamentais para o contra-ataque. Crio situações artificiais nos treinos muitas vezes. Faço 
jogos que sempre há contra-ataque, mesmo que haja golo. Prêmio para os contra-ataques bem-
sucedidos tendo o direito a mais um ataque organizado. Todos os golos são contados e quando a 
equipa está a perder por 3 golos tem que correr. Assim toda a gente sempre recupera, toda gente 
quer contra-atacar para poder atacar mais uma vez e toda gente recupera porque não quer estar a 
defender duas vezes. Coloco no treino situações que os obriguem a isso, sempre ir à frente 
correndo. Benefício quando conseguem fazer o contra-ataque direto, para estimular a defesa e a 
realização da tarefa. Fazemos alguns treinos de contra-ataque com defesa em transição e sem 
drible, sempre a finalizar no meio.  

 

 

O que você faz ou treina para que o contra-ataque do adversário seja ineficaz? 

DSC 

CATEGORIA: Uso de jogos reduzidos para treinar recuperação defensiva. 

Nessas idades os miúdos querem marcar golos. Há muito mais dificuldade em fazê-los perceber 
que a recuperação é importante, a defesa é fundamental no jogo. Uma das maneiras para 
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aprenderem bem no treino é através da competição entre eles. Competição é uma forma muito 
estimulante deles aprenderem. Tem mais vontade de aprender e fazer melhor que o colega ou 
grupos de colegas. Nada melhor que jogos reduzidos para lhes dar essa perceção do que estar a 
passar. Em exercícios de 1x1 e for uma competição entre os atletas cada um deles vai querer fazer 
melhor que o outro, estando os dois a trabalhar para se superarem e a eles próprios. No treino a 
campo inteiro o atleta tem de trabalhar a recuperação defensiva. Estimulamos isso com as estruturas 
de treinos. Fazemos muitos exercícios, não gosto de seis para seis, gosto de seccionar as zonas e 
faço 2x2, 3x3 e 4x4, fazemos muito a leitura de quando o colega está rematar para a baliza eu já 
estar correr para trás. Nos treinos realizo exercícios de ataque, mas que haja recuperação defensiva 
logo após o remate. Tento sempre inserir esses exercícios. Eu faço jogos de campo inteiro, mas 
com equipas reduzidas 3x3, 4x4 e bota fora. Bota fora é quando duas equipas estão a jogar e uma 
tá fora e quando uma sofre três golos sai e entra a outra. A gente aqui trabalha acima de tudo o 
comportamento, o click. Saber que tem que correr para trás. Conseguir transmitir que esses atletas 
têm que chegar para trás. Quero que corram para trás e reduzam o espaço de jogo do adversário 
do que tentem fazer faltas. Por isso acima de tudo tentamos que corram para trás e que saibam se 
posicionar em campo quando correm para trás. Ensinar que o momento da recuperação defensiva 
não é majoritariamente ligado a rapidez do atleta, é a questão mental do atleta estar pré-disposto 
para ler o jogo e começar a recuperar. Porque a recuperação defensiva é correr e posicionar, depois 
disso podemos usar o desarme, mas a base é correr e posicionar-se frente ao atacante. Procuro 
que isso esteja inserido nos conteúdos e exercícios que trabalhamos no dia a dia. 

 

 

 

INDICADORES DO JOGO DEFENSIVO 
O que seus defensores devem fazer taticamente e individualmente para que a defesa seja 

eficaz? 

DSC 

CATEGORIA: Adoção de uma postura defensiva. 

Uma das primeiras coisas é a postura defensiva, sempre estarem bem posicionados no campo, 
enquadrados com o adversário, isso é essencial. Primeiro fator defensivo são as pernas, estar 
sempre enquadrado e nunca desequilibrado, se estão constantemente desenquadrados e 
atrasados é impossível de defender bem, o ponto de base é o enquadramento. Trabalhamos nos 
treinos os posicionamentos de pernas, os pés não podem estar paralelos, pernas fletidas, pés 
direcionados para os atacantes e em movimentação constante para não perder o adversário, 
porque se eu estiver sempre parado demoro mais tempo para reagir. Em termos individuais 
defensivos, para essas idades, ter uma postura de defesa sempre alerta, ficar bem posicionado e 
muitas pernas, como deve ser, é meio caminho andado para conseguir defender bem. Um dos 
grandes problemas que vejo são os jogadores que são pouco ensinados a mexerem as pernas. Eles 
não percebem que no Andebol se defende com as pernas e não com os braços, braço é só uma 
ajuda. Tem que haver uma mobilidade muito grande. 
 

DSC 

CATEGORIA: Condutas individuais em sistemas defensivos zonais. 

Meu sistema defensivo principal é o 5:1 em seguida o 6:0, sendo que nunca é um 6:0 passivo. O 
primeiro fator é pré-disposição ofensiva. Eles têm que estar mentalizados para defender, tem que 
estar sempre pré-dispostos para defender, ganhar a bola, recuperar a bola e perceber que tipo de 
jogador tem à frente. Busco focar na agressividade do posicionamento defensivo individual, pois 
não podemos esperar que o ataque falhe e sim fazê-lo falhar. Nós temos que a todo instante estar 
pré-dispostos a defender, a querer ganhar a bola, não só à espera do remate e que o guarda-redes 
defenda ou falhem. Uma defesa muito ativa seja ela aberta ou mais fechada a agressividade é 
fundamental, mas agressiva no bom sentido da palavra, que é buscar o contato e não ficar à espera 
na defesa, não ser reativo e sim proativo em relação ao atacante. Proativo para ir ao portador da 
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bola e interromper o ataque sucessivamente, buscar o contato é meio caminho andado para obter 
o sucesso.  
Individualmente devem proteger a zona central defensiva, que é o coração da defesa. Muita 
antecipação e cortes das trajetórias fortes dos adversários, obrigando o jogador a não ir para o lado 
preferido dele. Se o jogador tiver que finalizar que seja em uma posição de desconforto para ele. 
Eu quero que eles sempre se preocupem com o par deles e observem o jogador que tem a bola. 
Quando meu oponente direto possui a bola eu devo adotar uma postura de controle defensivo e 
sair ao portador da bola para tentar travar a sua progressão. Quando a bola está no jogador 
contrário eu não vou estar parado olhando para o meu oponente direto, uma vez que é muito 
importante no lado da bola haver uma defesa em bloco. 
A capacidade de interceptação é importante para propiciar um contra-ataque. Não me incomoda 
quando um jogador tenta fazer uma intercepção de passe, porque ele está ativamente a procurar 
a bola e cortar linhas de passe do adversário. Sempre que um atleta drible quero que eles o mais 
rápido possível tente estragar aquele batimento para aproveitar aquele drible para lhe roubar a 
bola. 
Antes de ensinar a falta, ensino que o bloco é um momento de jogo que nos pode permitir roubar 
a bola. O recurso a falta, como interpreto o jogo em iniciados, o recurso a falta é em último plano. 
 

 

 

Quais as combinações / movimentações / ou meios táticos que você considera importantes 

para o bom desempenho do sistema defensivo? 

DSC 

CATEGORIA: Meios táticos de grupo na defesa 

Eu acho que nesse escalão já devem dominar alguns aspectos táticos de jogo defensivo, 
principalmente as trocas defensivas. Trocas defensivas com os pivôs são muito importantes, cada 
vez mais com o evoluir das regras o pivô tem se tornado muito importante. O pivô não pode receber 
a bola, a partir do momento que o pivô recebe a bola é muito difícil pará-lo, de forma que não seja 
7m ou dois minutos trocas defensivas. Nunca há trocas de linhas, a troca é feita a mesma altura.  
Ajudas defensivas. Uma defesa pressionante obriga isso, jogadores muito moveis e que façam 
ajudas e essa mobilidade é um ponto chave. Eu uso os contra-bloqueios em equipas que fazem 
bloqueios com o pivô. As entradas são acompanhadas, atrasadas e avisadas e devem impedir que 
a bola circule com facilidade de um lado para o outro. 
Os jogadores devem realizar os comportamentos pré-definidos para cada posto específico 
buscando o equilíbrio defensivo.  
 

 


